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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl naujos Europos pramonės strategijos
(2020/2076(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos 9, 151 ir 152 
straipsnius bei į 153 straipsnio 1 ir 2 dalis, taip pat į 173 straipsnį dėl ES pramonės 
politikos, kuriame, be kita ko, paminėtas Sąjungos pramonės konkurencingumas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 14, 27 ir 30 straipsnius,

– atsižvelgdamas į SESV ir į Europos Sąjungos sutartį (ES sutartį), ypač į ES sutarties 5 
straipsnio 3 dalį ir prie jos pridedamą Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo,

– atsižvelgdamas į ES sutarties 3 straipsnio 3 dalį, kurioje pateikiama nuoroda į rinką, 
darnų vystymąsi ir socialinę rinkos ekonomiką,

– atsižvelgdamas į Europos socialinių teisių ramstį,

– atsižvelgdamas į 2020 m. skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso išvadas, 
paskelbtas 2020 m. birželio 11 d.,

– atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 2 d. Komisijos dokumentą dėl farmacijos strategijos 
veiksmų gairių „Pacientų galimybė laiku gauti įperkamus vaistus“, 

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 27 d. Komisijos komunikatą „Proga Europai atsigauti 
ir paruošti dirvą naujai kartai“ (COM(2020)0456),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 27 d. Komisijos komunikatą dėl patikslintos 2020 m. 
Komisijos darbo programos (COM(2020)0440),

– atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 19 d. Komisijos komunikatą „Europos duomenų 
strategija“ (COM(2020)0066),

– atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 19 d. Komisijos Baltąją knygą „Dirbtinis intelektas. 
Europos požiūris į kompetenciją ir pasitikėjimą“ (COM(2020)0065),

– atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 19 d. Komisijos ataskaitą dėl dirbtinio intelekto, 
daiktų interneto ir robotikos poveikio saugai ir atsakomybei (COM(2020)0064),

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. gegužės 15 d. rezoliuciją dėl naujos daugiametės 
finansinės programos, nuosavų išteklių ir gaivinimo plano1,

1 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0124.
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– atsižvelgdamas į Komisijos 2020 m. pavasario Europos ekonominę prognozę,

– atsižvelgdamas į 2020 m. balandžio 23 d. Europos Vadovų Tarybos pirmininko išvadas 
po vaizdo konferencijos su Europos Vadovų Tarybos nariais,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. balandžio 17 d. rezoliuciją dėl suderintų ES veiksmų 
kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais2,

– atsižvelgdamas į 2020 m. balandžio 8 d. Komisijos ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio 
užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrą komunikatą dėl pasaulinio ES atsako į 
COVID-19 protrūkį (JOIN(2020)0011),

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 17 d. Europos Vadovų Tarybos pirmininko išvadas dėl 
COVID-19 po vaizdo konferencijos su Europos Vadovų Tarybos nariais,

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 13 d. Komisijos komunikatą „Suderintas ekonominis 
atsakas į COVID-19 protrūkį“ (COM(2020)0112),

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 11 d. Komisijos komunikatą „Naujas žiedinės 
ekonomikos veiksmų planas, kuriuo siekiama švaresnės ir konkurencingesnės Europos“ 
(COM(2020)19), į Tarybos išvadas „Didesnis žiediškumas. Perėjimas prie tvarios 
visuomenės“, kurias Taryba priėmė 2019 m. spalio 4 d. įvykusiame 3716-ame posėdyje 
(12791/19), ir į 2015 m. gruodžio 2 d. Komisijos komunikatą „Uždaro ciklo kūrimas. 
ES žiedinės ekonomikos veiksmų planas“ (COM(2015)0614),

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 10 d. Komisijos komunikatą „Nauja Europos pramonės 
strategija“ (COM(2020)0102),

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 10 d. Komisijos komunikatą „Tvarios ir skaitmeninės 
Europos MVĮ strategija“ (COM(2020)0103),

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 4 d. Komisijos pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo 
nustatoma poveikio klimatui neutralizavimo sistema ir iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) 2018/1999 (Europos klimato teisės aktas) (COM(2020)0080),

– atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 19 d. Komisijos komunikatą „Europos skaitmeninės 
ateities formavimas“ (COM(2020)0067),

– atsižvelgdamas į 2020 m. Komisijos darbo programą „Daugiau siekianti Sąjunga“ 
(COM(2020)0037),

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl Europos žaliojo kurso3,

– atsižvelgdamas į 2020 m. sausio 14 d. Komisijos komunikatą dėl Tvarios Europos 
investicijų plano (COM(2020)0021),

– atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 28 d. Komisijos ataskaitą „Konkurencingos ES 
energiją intensyviai vartojančių pramonės sektorių pagrindinis planas iki 2050 m. 

2 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0054.
3 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0005.
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siekiant sukurti neutralaus poveikio klimatui žiedinę ekonomiką“ (aukšto lygio darbo 
grupės intensyviai energiją vartojančių pramonės sektorių klausimais parengta 
ataskaita),

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją „Sąžiningas apmokestinimas 
skaitmenizuotoje ir globalizuotoje ekonomikoje. BEPS 2.0“4,

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 12 d. priimtas Europos Vadovų Tarybos išvadas 
(EUCO 29/19),

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos komunikatą „Europos žaliasis 
kursas“ (COM(2019)0640),

– atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 20 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl „Naujos 
2019–2024 m. ES strateginės darbotvarkės“ (EUCO 9/19),

– atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl būsimos ES pramonės politikos strategijos, kurias 
Taryba priėmė 2018 m. lapkričio 29 d. įvykusiame 3655-ame posėdyje (14832/2018),

– atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 22 d. Komisijos komunikatą „Nauja Europos kultūros 
darbotvarkė“ (COM(2018)0267),

– atsižvelgdamas į 2017 m. rugsėjo 13 d. Komisijos komunikatą „Investavimas į 
pažangią, novatorišką ir tvarią pramonę. Atnaujinta ES pramonės politikos strategija“ 
(COM(2017)0479),

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl plataus užmojo ES pramonės 
strategijos parengimo kaip strateginio prioriteto augimui, užimtumui ir naujovių 
diegimui Europoje užtikrinti5,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. birželio 1 d. rezoliuciją dėl Europos pramonės 
skaitmeninimo6,

– atsižvelgdamas į Komisijai pateiktą klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, dėl ES pramonės 
strategijos parengimo kaip strateginio prioriteto augimui, užimtumui ir naujovių 
diegimui Europoje užtikrinti (O-000047/2017),

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. sausio 19 d. rezoliuciją „Bendrosios skaitmeninės rinkos 
akto rengimas“7,

– atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 19 d. Komisijos komunikatą „Europos pramonės 
skaitmeninimas. Naudojimasis visais bendrosios skaitmeninės rinkos privalumais“ 
(COM(2016)0180),

– atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 4 d. Europos Parlamento ratifikuotą Paryžiaus 

4 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0102.
5 OL C 334, 2018 9 19, p. 124.
6 OL C 307, 2018 8 30, p. 163.
7 OL C 11, 2018 1 12, p. 55.
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susitarimą,

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. spalio 5 d. rezoliuciją dėl Europos reindustrializacijos 
politikos poreikio atsižvelgiant į pastarojo meto bendrovių „Caterpillar“ ir „Alstom“ 
atvejus8,

– atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 15 d. ir 2017 m. birželio 23 d. Europos Vadovų 
Tarybos išvadas,

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją dėl nuoseklios ES kultūros ir 
kūrybos pramonės politikos9, 

– atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl pramonės konkurencingumo darbotvarkės, dėl 
Europos pramonės skaitmeninės pertvarkos ir dėl dokumentų rinkinio „Bendrosios 
skaitmeninės rinkos technologijos ir viešųjų paslaugų modernizavimas“,

– atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 14 d. Komisijos komunikatą „Prekyba visiems. 
Atsakingesnės prekybos ir investicijų politikos kūrimas“ (COM(2015)0497),

– atsižvelgdamas į savo 2014 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl Europos reindustrializacijos 
siekiant skatinti konkurencingumą ir tvarumą10,

– atsižvelgdamas į 2014 m. sausio 22 d. Komisijos komunikatą „Dėl Europos pramonės 
atgimimo“ (COM(2014)0014),

– atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 22 d. ir 2019 m. kovo 22 d. Europos Vadovų Tarybos 
išvadas (EUCO 1/19),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, 
Tarptautinės prekybos komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Vidaus rinkos 
ir vartotojų apsaugos komiteto, Regioninės plėtros komiteto ir Teisės reikalų komiteto 
nuomones,

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto laišką,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A9-
0197/2020),

A. kadangi Europos Sąjungai reikia naujos pramonės strategijos, atitinkančios tikslą ne 
vėliau kaip iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui, kuri sudarytų sąlygas kurti 
novatorišką, įtraukią, atsparią, skaitmeninę visuomenę ir svariai prisidėtų prie 
pasaulinio Europos pramonės konkurencingumo; kadangi šioje strategijoje turėtų būti 
išlaikytas aukštas užimtumo lygis ir aukštos kokybės darbo vietos, nieko nepaliekant 
nuošalyje; kadangi tokia strategija turi užtikrinti dvejopą pertvarką siekiant modernios, 
suskaitmenintos Europos pramonės bazės, išnaudojant visą atsinaujinančiųjų energijos 

8 OL C 215, 2018 6 19, p. 21.
9 OL C 238, 2018 7 6, p. 28.
10 OL C 482, 2016 12 23, p. 89.
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išteklių potencialą, itin efektyviai naudojant energiją ir išteklius ir nedarant poveikio 
klimatui; kadangi strategija taip pat turėtų sustiprinti Europos pirmavimą pasaulyje ir 
sumažinti Sąjungos priklausomybę nuo kitų pasaulio dalių strateginėse vertės 
grandinėse įvairinant jas ir padarant jas tvaresnes, vengiant Europos pramonės 
perkėlimo ir kartu išsaugant atvirą rinką;

B. kadangi COVID-19 pandemija ir jos pasekmės sukėlė precedento neturintį ekonomikos 
nuosmukį Europoje, dėl kurio kyla rizika, kad dar labiau padidės nelygybė ir socialinė 
įtampa Sąjungoje, ypač tarp pažeidžiamiausių piliečių;

C. kadangi pramonės konkurencingumas ir klimato politika vienas kitą papildo ir kadangi 
novatoriška ir neutralaus poveikio klimatui reindustrializacija padės sukurti darbo vietas 
vietos lygmeniu ir užtikrinti Europos ekonomikos konkurencingumą; kadangi tokį 
požiūrį reikėtų taikyti įgyvendinant visas su žaliąja ir skaitmenine pertvarka susijusias 
politikos sritis;

D. kadangi Sąjunga turi išnaudoti neišnaudotą tam tikrų socialinių grupių, įskaitant 
jaunimą, migrantus, vyresnio amžiaus žmones ir moteris, verslumo potencialą; kadangi 
Sąjungos pramonės strategija galėtų suteikti galimybę skatinti menkai atstovaujamų 
arba socialiai pažeidžiamų grupių verslumo kultūrą ir sudaryti joms sąlygas visapusiškai 
prisidėti prie skaitmeninės ir žaliosios pertvarkos;

E. kadangi COVID-19 pandemija ir jos sukeltas precedento neturintis ekonomikos 
nuosmukis paveikė visus ekonomikos sektorius, ypač MVĮ, o kai kurie sektoriai netgi 
visiškai sustojo; kadangi šiomis aplinkybėmis spartus ir teisingas atsigavimas nebus 
pasiektas pagal įprastinės veiklos scenarijų, o bet kokia į ateitį orientuota pramonės 
strategija turėtų būti pradėta nuo pramonės atsigavimo klausimo sprendimo ir ilgalaikio 
pasaulinio konkurencingumo, ypač augimo sektoriuose ir labiausiai nuo COVID-19 
izoliavimo priemonių nukentėjusiuose sektoriuose; 

F. kadangi tikėtina, kad dėl naujų skolų, akumuliuotų siekiant išgyventi ekonomikos 
nuosmukį, įmonių finansinė struktūra taps trapesne, o tai trumpuoju, vidutinės trukmės 
ir ilguoju laikotarpiu lems lėtą augimą, be to, trūks investavimo pajėgumų į dvejopą 
pertvarką siekiant skaitmeninės ir neutralaus poveikio klimatui bei efektyviai išteklius 
naudojančios žiedinės ekonomikos;

G. kadangi šiomis aplinkybėmis Sąjungai reikia pramonės strategijos, kurią sudarytų du 
atskiri etapai: vienas skirtas ekonomikos gaivinimui, o kitas – atkūrimui ir atsparumui; 
kadangi ekonomikos gaivinimas turėtų būti grindžiamas tvirtu socialiniu ir aplinkos 
aspektu tvariu požiūriu ir juo turėtų būti remiamas pramonės atkūrimas siekiant 
sėkmingos žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos, šią pertvarką turi lydėti kvalifikuota 
darbo jėga, taip pat užtikrinant sąžiningą ir teisingą pertvarką;

H kadangi Europos pramonės sektorius yra labai persipynęs viduje ir esama tvirtų 
valstybių narių tarpusavio ryšių bei skirtingų požiūrių į skirtingo dydžio įmones; 
kadangi dėl šios priežasties koordinuota Europos politika, kuria užtikrinama, kad iš jos 
gautų naudos visa gamybos grandinė – tiek didelės įmonės, tiek MVĮ – bus 
sėkmingesnė didinant Europos konkurencingumą ir tvarumą pasaulyje;

I. kadangi Sąjunga turėtų toliau siekti sudaryti plataus užmojo daugiašalius ir dvišalius 
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susitarimus; kadangi prieš COVID-19 krizę Europos pramonė, nors ir būdama Sąjungos 
ekonomikos ramsčiu ir įdarbindama apie 32 mln. žmonių, jau buvo kryžkelėje, o jos 
indėlis į ES BVP per pastaruosius 20 metų sumažėjo nuo 23 proc. iki 19 proc.; kadangi 
šiuo metu ji susiduria su intensyvia tarptautine konkurencija ir ją dažnai veikia vis 
labiau protekcionistinės prekybos priemonės, taikomos trečiosiose šalyse, kuriose 
netaikomi aukšti aplinkos apsaugos ir socialiniai standartai; 

J. kadangi naujoje Europos pramonės strategijoje turi būti užtikrinta dvejopa pertvarka 
siekiant konkurencingos ir tvarios Europos pramonės bazės; kadangi ši pertvarka atveria 
galimybę Europai atnaujinti savo pramonės pagrindus, išlaikyti ir sugrąžinti perkeltas 
darbo vietas ir svarbiausią pramoninę gamybą, taip pat gerinti įgūdžius ir gebėjimus, 
kurie turi esminę reikšmę visuotinėms pastangoms siekti klimato srities teisės aktuose 
nustatytų tikslų ir darnaus vystymosi tikslų (DVT); 

K. kadangi strategijoje turi būti nustatyta būtina reguliavimo sistema, kad būtų sudarytos 
sąlygos dvejopai pertvarkai, taip pat reikalinga infrastruktūra ir finansiniai ištekliai, taip 
pat didžiausias dėmesys turi būti skiriamas principui „svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“, energijos ir išteklių taupymui, atsinaujinančiųjų išteklių, mažaanglės ir 
nulinio išskyrimo energijos technologijoms, žiediškumui ir nekenksmingumui; 

L. kadangi po COVID-19 krizės klimato kaita ir aplinkos būklės blogėjimas išliks tarp 
didžiausių iššūkių, kuriems išspręsti reikia išsamaus bendro požiūrio; kadangi ES 
pramoniniai išmetamieji teršalai prisideda prie bendro Europos išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio; kadangi daug energijos naudojančios pramonės 
priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas tebėra vienas iš didžiausių iššūkių 
siekiant ne vėliau kaip iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui; kadangi visi sektoriai 
turėtų prisidėti siekiant Sąjungos klimato tikslų; 

M. kadangi COVID-19 krizė parodė, kad esminį vaidmenį atlieka skaitmeninis turtas, 
įskaitant junglumą ir tinklus, taip pat skaitmeniniai įgūdžiai, kaip priemonės, 
sudarančios sąlygas darbuotojams ir įmonėms savo atliekamas užduotis ir operacijas 
pritaikyti prie ekstremaliosios situacijos; kadangi skaitmeninės infrastruktūros 
atsparumas ir darbuotojų skaitmeninių įgūdžių stiprinimas yra prioritetinės sritys, 
siekiant skatinti Europos įmonių, ypač MVĮ, konkurencingumą;

N. kadangi naujoje Sąjungos pramonės strategijoje daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama 
geresniam sujungiamumui, tobulesniems skaitmeniniams sluoksniams, pramoniniam 
daiktų internetui (angl. IIoT), dirbtiniam intelektui, skaitmeninėms registro 
technologijoms, itin našaus skaičiavimo ir kvantinei kompiuterijai; kadangi 
skaitmeninis sektorius taip pat prisidės prie Europos žaliojo kurso ir pramonės perėjimo 
prie neutralaus poveikio klimatui kaip technologinių sprendimų ir pramonės procesų 
optimizavimo šaltinis, taip pat gerinant paties skaitmeninio sektoriaus energijos 
vartojimo efektyvumą ir žiedinės ekonomikos rezultatus;

O. kadangi Sąjungos suverenumui ir strateginiam savarankiškumui būtina savarankiška ir 
konkurencinga pramoninė bazė ir didelės investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas, 
siekiant plėtoti lyderystę bazinių didelio poveikio technologijų ir inovacinių sprendimų 
srityje ir užtikrinti konkurencingumą pasaulyje; kadangi į Sąjungos pramonės strategiją 
turėtų būti įtrauktas veiksmų planas, kuriuo siekiama stiprinti, trumpinti, padaryti 
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tvaresnes ir įvairinti Europos pramonės tiekimo grandines, kad būtų sumažinta pernelyg 
didelė priklausomybė nuo nedidelio rinkų skaičiaus ir padidintas jų atsparumas; kadangi 
taip pat turėtų būti parengta pažangaus į kitas šalis perkeltos veiklos sugrąžinimo 
strategija, kad būtų galima perskirstyti Europos pramonę, taip pat padidinti gamybą ir 
investicijas ir grąžinti pramoninę gamybą Sąjungai strategiškai svarbiuose sektoriuose;

1. mano, kad perėjimas prie socialiniu, ekonominiu ir aplinkos požiūriu atsparios 
visuomenės, strateginio vadovavimo ir savarankiškumo bei gerai veikiančios bendrosios 
rinkos turėtų būti visų Sąjungos strategijų pagrindas; todėl mano, kad būtina sukurti 
visapusiškai veikiančią ir į ateitį orientuotą teisėkūros ir politikos sistemą, pagrįstą 
ekonomikos gaivinimo plano, mūsų klimato ir skaitmeninių užmojų dinamikos 
supratimu ir veiksminga pramonės strategija, kuria būtų racionalizuojami skirtingi 
požiūriai, tikslai ir uždaviniai; ragina Komisiją parengti išsamią persvarstytą pramonės 
strategiją, kuri suteiktų aiškią politikos sistemą ir reguliavimo tikrumą, ir, inter alia: 

a) sudarytų sąlygas ilgalaikiam augimui, didintų Sąjungos inovacijomis grindžiamą 
klestėjimą ir konkurencingumą pasaulyje ir pasiektų neutralaus poveikio klimatui;

b) sutelktų tinkamus finansinius išteklius, įskaitant atkūrimo priemones;

c) remtų ir valdytų dvejopą – žaliąją ir skaitmeninę – pertvarką, išsaugant ir kuriant 
aukštos kokybės darbo vietas;

d) įgyvendintų Europos žaliąjį kursą;

e) apsaugotų, padarytų tvaresnes, įvairintų ir skaitmenintų strategines vertės 
grandines, be kita ko, skatinant ir remiant taisyklėmis grindžiamą tarptautinę 
prekybą;

f) stiprintų verslumo dvasią, sukurtų verslui palankią aplinką, remtų MVĮ ir skatintų 
steigti ir plėsti įmones, įskaitant startuolius; 

g) didintų Sąjungos strateginį atsparumą ir savarankiškumą, be kita ko, kalbant apie 
žaliavas, ir stiprintų lyderystę technologijų srityje;

h) sudarytų sąlygas lygiaverčiam vystymuisi ir jį skatintų visuose Sąjungos 
regionuose, nieko nepaliekant nuošalyje;

2. ragina parengti įtraukią pramonės strategiją, kurios tobulinimas ir įgyvendinimas vyktų 
dalyvaujant visoms pramonės ekosistemoms, MVĮ, regionams, bendruomenėms ir 
darbuotojams; laikosi nuomonės, kad tvirta pramonės strategija gali padėti įveikti 
galimus lūžius ir sudaryti sąlygas pasinaudoti galimybėmis, kurias atveria dvejopa 
pertvarka; yra įsitikinęs, kad Sąjungos pramonės strategija turi būti grindžiama tvirtu 
socialiniu ramsčiu ir laiku įveikti struktūrinių pokyčių socialinius padarinius; 

3. mano, kad labai svarbu investuoti į aktyvias darbo rinkas ir teikti švietimo ir mokymo 
programas, kuriomis būtų siekiama patenkinti ekonomikos poreikius; ragina Komisiją 
įgyvendinti Sąjungos politiką, kuri suderintų darbo vietų, kurios gali būti prarastos 
tradiciniuose pramonės sektoriuose, skaičių ir darbo jėgos paklausą skaitmeninės ir 
žaliosios transformacijos sektoriuose; kadangi mažai tikėtina, kad šios naujos darbo 
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vietos bus sukurtos tuose pačiuose regionuose, kurie prarastų tradicines pramonės šakas, 
arba kad jas perims tie patys darbuotojai, ragina Komisiją ir valstybes nares sudaryti 
sąlygas ekonominiam ir socialiniam teritorijų, kurioms gresia gyventojų skaičiaus 
mažėjimas ir nuskurdimas, atgaivinimui, ypatingą dėmesį skiriant lyčių nelygybei;

4. mano, kad ši dvejopa pertvarka suteikia vietovėse, kuriose vyrauja iškastinis kuras, 
galimybę pereiti prie naujausių inovacijų ir gamybos sistemos, kuri yra suderinama su 
neutralaus poveikio klimatui tikslais; todėl ragina Komisiją užtikrinti, kad šia pertvarka 
būtų skatinamos darbo vietų, kurios būtų sąžiningos ir socialiniu požiūriu teisingos, 
kūrimo sąlygos, laikantis principo, kad niekas nebūtų paliktas nuošalyje, kartu 
visapusiškai įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį, gerinant socialinius 
standartus ir gyvenimo lygį ir užtikrinant geras darbo sąlygas; šiuo atžvilgiu pabrėžia, 
kad visus veiksmus, kuriais spartinama dvejopa pertvarka, reikia papildyti atitinkama 
politika ir konkrečiais veiksmais, kuriais siekiama kovoti su neigiamu poveikiu tiek 
regionams, tiek pažeidžiamiausiems asmenims;

5. pabrėžia, kad šiuo tikslu daugiausia dėmesio reikia skirti regioninei ir socialinei 
sanglaudai, restruktūrizacijos numatymui ir valdymui, pritaikytiems prie vietos darbo 
rinkos ypatumų ir poreikių, siekiant atgaivinti nukentėjusių regionų ekonomiką, taip pat 
siekiant kovoti su nedarbu ir skatinti naudoti viešąsias investicijas, taip pat 
svarbiausiuose sektoriuose, kuriuos ypač paveikė pandemija, siekiant remti aukštos 
kokybės darbo vietas visoje Sąjungoje; pabrėžia darbuotojų dalyvavimo įmonių 
valdyme ir vadovavime joms svarbą;

6. primygtinai ragina nustatyti būsimus įgūdžių rinkinius ir daugiau investuoti į 
žmogiškuosius išteklius, švietimą, tikslinį mokymą, kvalifikacijos kėlimą ir mokymąsi 
visą gyvenimą, siekiant suteikti žmonėms ir regionams ateities perspektyvų ir pajamų, 
taip pat aprūpinti pramonę kvalifikuotais darbuotojais; pažymi, kad konkurencinga 
pramonė labai priklauso nuo kvalifikuotos darbo jėgos, turinčios itin svarbių įgūdžių 
įmonių tvarumo ir skaitmeninės transformacijos srityje, įdarbinimo ir išlaikymo ir kad 
tai turėtų būti remiama skiriant tinkamą finansavimą pagal Skaitmeninės Europos 
programą ir Bendrosios rinkos programą;

7. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis veiksmų siekiant sustiprinti švietimo politikos 
koordinavimą, visoje Europoje tam skiriant didžiules viešąsias investicijas; be to, ragina 
Komisiją įsteigti suinteresuotųjų subjektų ekspertų grupę, kuriai būtų pavesta užduotis 
numatyti, kokių pramoninių įgūdžių gali pritrūkti ateityje ir kokie poreikiai turės būti 
tenkinami, pasinaudojant dirbtiniu intelektu ir skaitmeniniais ištekliais, visų pirma 
didelės apimties duomenų suteikiamomis galimybėmis;

8. mano, kad nauja ilgalaikė Europos pramonės ateities strategija turėtų prisidėti kovojant 
su vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumu, kurie vis dar daro poveikį 
Europos darbo rinkai ir Europos visuomenei; ragina Komisiją tinkamai atsižvelgti į 
lyčių aspektą įgyvendinant Europos pramonės strategiją, tiek ekonomikos gaivinimo, 
tiek rekonstrukcijos ir pertvarkos etapais, įskaitant biudžeto sudarymo atsižvelgiant į 
lyčių aspektą priemonių naudojimą apibrėžiant finansines priemones, kuriomis 
remiamas Sąjungos pramonės ir ekonomikos augimas;

9. pabrėžia esminį vaidmenį, kurį Europos pramonė gali atlikti aktyviai dalyvaujant 
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siekiant plačių užmojų aplinkos apsaugos, socialinių ir ekonominių tikslų, taip pat ir 
žmogaus teisių srityje; mano, kad tam pasiekti Sąjunga turi sukurti visa apimančią 
pramonei skirtą išsamaus patikrinimo sistemą, kad būtų galima nustatyti, sekti, išvengti, 
sušvelninti ir atsižvelgti į aplinkos ir socialinę riziką, poveikį, piktnaudžiavimą ir žalą 
vykdant veiklą jos viduje ir pasauliniu mastu bei visoje tiekimo grandinėje, siekiant 
užtikrinti minimaliuosius standartus ir sukurti vienodas sąlygas;

10. mano, kad Sąjungai reikia pramonės strategijos, kuria būtų prisidedama prie pramonės 
atsigavimo po dabartinės ekonomikos krizės, pritraukiamos investicijos, sudaromos 
palankesnės sąlygos gauti kapitalo ir skatinama veiksminga konkurencija; todėl mano, 
kad atnaujintoje strategijoje reikėtų atsižvelgti į du pagrindinius ir tarpusavyje susijusius 
etapus: vienas būtų skirtas darbo vietų konsolidavimui, gamybos atnaujinimui ir jos 
pritaikymui prie „naujų įprastų“ sąlygų po COVID, o antrasis – rekonstrukcijai ir 
pertvarkai;

11. atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją remti atitinkamus esamus ir būsimus teisės aktus, 
kad pirmenybė būtų teikiama žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai, kartu stiprinant 
ilgalaikį konkurencingumą ir socialinį bei ekonominį atsparumą abiem etapais; be to, 
ragina Komisiją skatinti Sąjungos vidaus paklausą ir ilgalaikį augimą pritraukiant 
daugiau viešųjų ir privačiųjų investicijų į mokslinius tyrimus ir inovacijas, į naujų tvarių 
ir skaitmeninių technologijų plėtrą, įskaitant darbui imliose pramonės šakose, į naujus 
infrastruktūros tinklus ir projektus, suderinamus su Europos žaliojo kurso tikslais, į 
energijos ir išteklių naudojimo efektyvumą ir į žiedinę ekonomiką;

12. ragina Komisiją parengti išsamią ataskaitą, kurioje būtų įvertinta Sąjungos ekonomikos 
padėtis ir dvejopos pertvarkos įgyvendinamumas, atsižvelgiant į pramonės, įskaitant 
MVĮ, galimybes pasinaudoti sinergija ir kuo labiau sumažinti riziką, kurią jos gali kelti 
viena kitai, taip pat kuo labiau padidinti naudą; ragina Komisiją, remiantis jos 
išvadomis, pritaikyti 2020 m. kovo mėn. paskelbtą strategiją prie dabartinės padėties ir 
aptarti abiejų etapų klausimus, dėmesio centre išlaikant žaliąją, skaitmeninę, teisingą ir 
sąžiningą pertvarką, kuri stiprina Sąjungos suverenitetą ir jos strateginį savarankiškumą;

13. pabrėžia, kad Sąjungos pramonės strategija turi būti siekiama aiškiai apibrėžtų tikslų ir, 
siekiant visiško skaidrumo, ragina Komisiją nustatyti aiškias, suprantamas ir konkrečias 
„strateginio“, „savarankiškumo“, „strateginio savarankiškumo“, „atsparumo“, 
„strateginio atsparumo“ ir kitų susijusių koncepcijų apibrėžtis, siekiant užtikrinti, kad 
veiksmai, kurių imamasi remiantis šiomis koncepcijomis, būtų konkretūs ir jais būtų 
siekiama ES prioritetų ir tikslų;

14. mano, kad tradicinių draudimo priemonių nepakanka, kad būtų galima padengti 
nuostolius, patirtus dėl įmonių pertrauktos veiklos pandemijos metu, ir kad reikia plačių 
užmojų sprendimo ES lygmeniu, kad būsimos pandemijos ar sisteminės krizės atveju 
būtų iš anksto numatytas ir valdomas neigiamas jos poveikis žmonėms, įmonėms ir 
ekonomikai; ragina Komisiją imtis darbo kuriant sistemą, apimančią institucinius 
investuotojus, valstybes nares ir ES, kad būtų galima padengti per būsimas pandemijas 
dėl pertrauktos verslo veiklos patiriamus nuostolius;

15. teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą sukurti naują 750 mlrd. eurų vertės ekonomikos 
gaivinimo priemonę – „Next Generation EU“; apgailestauja dėl to, kad 2020 m. liepos 
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mėn. Europos Vadovų Taryba pasiūlė sumažinti į ateitį orientuotoms programoms 
skiriamas lėšas tiek pagal 2021–2027 m. DFP, tiek pagal priemonę „Next Generation 
EU“, ir ragina ES biudžeto išlaidas kovai su klimato kaita padidinti bent iki 30 proc. 
biudžeto; mano, kad šis lėšų sumažinimas pakenks tvaraus ir atsparaus Sąjungos 
pramonės atsigavimo pagrindui ir turės neigiamą šalutinį poveikį Sąjungos 2050 m. 
neutralaus poveikio klimatui tikslų įvykdymui, taip pat socialiniam teisingumui ir 
pasauliniam konkurencingumui; todėl ragina parengti plataus užmojo ir tvirtesnį 
ilgalaikį 2021–2027 m. ES biudžetą, kuris nebūtų mažesnis už Komisijos siūlomą 
biudžetą; atsižvelgdamas į tai, atkreipia dėmesį į Parlamento poziciją dėl ES nuosavų 
išteklių sistemos reformos, įskaitant naujų išteklių, kurie būtų geriau suderinti su 
pagrindiniais ES politikos prioritetais ir skatintų pažangą juos įgyvendinant, įvedimą;

16. palankiai vertina priemones, kurių Sąjunga ėmėsi, siekdama įveikti COVID-19 krizę, 
ECB likvidumo injekciją, didesnį EIB kapitalą MVĮ ir SURE iniciatyvą, ir taip padėti 
valstybėms narėms finansuoti trumpalaikius darbo susitarimus, išlaikyti užimtumą ir 
apsaugoti darbuotojus; taip pat palankiai vertina specialius finansinius išteklius pagal 
valstybės pagalbos sistemą, siekiant remti įmones, kurios kitu atveju būtų mokios, ir 
darbuotojus, kovojant su pašaliniais pandemijos padariniais; vis dėlto ragina Komisiją 
užtikrinti, kad nepaprastosios padėties etapu teikiama pagalba būtų pateisinama 
atsižvelgiant į pandemijos pasekmes, nesukeltų trikdžių veiksmingai konkurencijai 
bendrojoje rinkoje ir kad nė vienas strateginis sektorius neliktų nuošalyje; be to, tikisi, 
kad laiku bus peržiūrėtos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklės, siekiant suteikti 
valstybėms narėms reikiamą lankstumą tikslinei paramai, kuria skatinamas pramonės 
priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas ir skaitmeninimas, ir ypač Valstybės 
pagalbos aplinkos apsaugai ir energetikai gairės; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad bet 
kokia valstybės pagalbos taisyklių peržiūra turėtų būti grindžiama poveikio Europos 
pramonės konkurencingumui vertinimu, joje turėtų būti atsižvelgiama į galimus 
iškraipymus pasauliniu lygmeniu ir ji turėtų visiškai atitikti ES 2050 m. poveikio 
klimatui neutralumo tikslą ir aplinkos apsaugos tikslus, dėl kurių susitarta ES klimato 
teisės aktuose;

17. pabrėžia, kad valstybės pagalba turėtų būti teikiama tik toms įmonėms, kurios patiria 
tiesioginį COVID-19 poveikį, ir kad valstybės pagalbos taisyklių sušvelninimas galiotų 
ribotą laikotarpį; atsižvelgdamas į tai ragina Komisiją pasiūlyti konkrečią valstybės 
pagalbos sistemą, kuria būtų siekiama remti sektorius, kurie labiausiai nukentėjo nuo 
COVID-19 neatidėliotinų priemonių, pvz., automobilių gamybos, turizmo, aviacijos, 
plieno ir metalo pramonės sektorius; ragina Komisiją taikyti bendrus minimalius 
reikalavimus finansinę paramą gaunančioms įmonėms, siekiant išvengti skirtingų 
nacionalinių kriterijų, kurie lemtų papildomus neatitikimus; pabrėžia, kad gauta viešoji 
pagalba turėtų išsaugoti darbo vietas ir turėtų būti naudojama siekiant suderinti 
atitinkamų įmonių veiklą su Sąjungos poveikio klimatui neutralumo tikslu ir aplinkos 
apsaugos tikslais;

18. pabrėžia, kad teikiant pagalbą ekstremaliosios situacijos atveju svarbu teikti paramą 
įmonėms, kurios laikosi galiojančių kolektyvinių sutarčių ir nėra registruotos mokesčių 
rojuose;

19. be to, pabrėžia, kad bet kokia valstybės pagalba, suteikta pagal pramonės arba bet kurią 
kitą politiką, turėtų atitikti bendrą „pusiausvyros“ principą, siekiant užtikrinti vienodas 



RR\1216571LT.docx 13/91 PE650.700v02-00

LT

veiklos sąlygas ir išvengti visų rūšių fiskalinio dempingo ir konkurencijos iškraipymų;

20. ragina Komisiją nustatyti aiškų, nuoseklų ir prieinamą požiūrį į rinkos apibrėžimą 
konkurencijos bylose įvairiose pramonės šakose; be to, pažymi, kad reikia užtikrinti 
pakankamą ES konkurencijos procedūrų, o ypač ES susijungimų kontrolės procedūrų, 
administracinės ir procedūrinės sistemos spartą, skaidrumą ir proporcingumą;

21. ragina Komisiją nustatyti pranešimų apie tai, kokiais būdais užsienio protekcionizmas 
daro poveikį ES pramonei, teikimo sistemą ir reguliariai įvertinti skirtingų ES pramonės 
sektorių konkurencingumą, palyginti su jos pagrindiniais konkurentais, taip pat skubiai 
imtis veiksmų, jei būtina patikslinti Sąjungos taisykles;

22. ragina Komisiją, atsižvelgiant į iš esmės pasikeitusią pasaulinę ekonominę padėtį, 
peržiūrėti Sąjungos antimonopolines taisykles, siekiant pusiausvyros tarp poreikio 
kovoti su pasauline konkurencija ir tiekimo grandinės bei vartotojų apsaugos nuo 
galimų neigiamų labiau koncentruotos vidaus rinkos padarinių;

23. mano, kad atskirų valstybių narių sukurtos ekonominės sistemos, skirtos padėti MVĮ ir 
įmonėms įveikti trumpalaikę grynųjų pinigų krizę, yra naudingos, tačiau tam tikrais 
atvejais gali padidinti jų įsiskolinimo lygį; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją remti 
ES ir nacionalines programas, kuriomis skatinamas kapitalo didinimas, ir sudaryti 
palankesnes sąlygas ekonomikos gaivinimui;

24. ragina Komisiją atnaujinti ir atgaivinti Smulkiojo verslo akto dvasią, įgyvendinant 
iniciatyvas, kuriomis pirmiausia siekiama remti labai mažas ir mažąsias įmones, nes 
universalaus sprendimo principu grindžiamos priemonės dažnai netinka labai mažoms 
verslo įmonėms ir MVĮ; mano, kad MVĮ labiausiai tinka ad hoc paramos priemonės, 
kurios leidžia išvengti biurokratinių kliūčių ir užtikrina, kad būtinas likvidumas pasiektų 
įmones naudojant veiksmingas ir prieinamas priemones bei greitas, lanksčias ir MVĮ 
palankias procedūras; pabrėžia, kad dauguma MVĮ neturės lėšų, kurias galėtų investuoti 
į tvarią skaitmeninę transformaciją;

25. pabrėžia, kad ES finansavimo programos daro poveikį įmonių paramos gavėjų ilgalaikio 
augimo lygio didinimui, tačiau taip pat pabrėžia, kad įmonės, ypač MVĮ, susiduria su 
dideliais sunkumais norėdamos gauti ES finansavimą; todėl prašo Komisijos taip pat 
sekti jau taikytų nacionalinių laikinų mokesčių kreditų schemų, kuriomis siekiama 
skatinti investicijas į skaitmenines ir aplinkosaugos technologijas, pavyzdžiu jas bendrai 
finansuojant;

26. pakartoja, kaip svarbu MVĮ skirti ad hoc paramos priemones kitoje DFP numatant 
tinkamą finansinę paramą; ragina Komisiją apsvarstyti galimybę sukurti MVĮ kuponų 
programą, pagal kurią būtų remiamos MVĮ pastangos, įskaitant pastangas atnaujinti 
pasenusią įrangą, gerinti žinių perdavimą ir nustatyti veiksmingiausią technologijų, 
pvz., pramoninio dirbtinio intelekto, naudojimą, taip pat suteikti darbuotojams 
galimybių įgyti reikiamų įgūdžių, kad būtų galima vykdyti nuotolinę turto kontrolę, 
gamybos stebėseną, darbuotojų bendradarbiavimą, taip pat taikyti aplinkos atžvilgiu 
tvarius verslo modelius, žiedinės ekonomikos metodus, energijos ir išteklių naudojimo 
efektyvumą, sritis, kuriose skaitmeninė kompetencija dažnai yra itin svarbi ir leidžia 
MVĮ išlikti konkurencingoms;
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27. apgailestauja, kad tebėra didelis atotrūkis tarp to, kaip didelės ir mažosios bei vidutinės 
įmonės į savo veiklą integruoja skaitmenines technologijas, taip pat atotrūkis tarp 
pirmaujančių ir atsiliekančių įmonių inovacijų srityje; pabrėžia, kad reikia padidinti 
MVĮ galimybes naudotis inovatyviomis technologijomis ir sumažinti skaitmeninį 
disbalansą plėtojant mažesnių miestų ir kaimo bei atokių vietovių infrastruktūrą; 
atsižvelgdamas į tai ragina Komisiją toliau remti Europos skaitmeninių inovacijų 
centrus, kurie dėl savo vietos ekosistemų žinių gali efektyviai prisidėti mažinant 
skaitmeninę atskirtį;

28. mano, kad socialinės ekonomikos įmonės turėtų visapusiškai dalyvauti naudojantis 
pramonės strategijos įgyvendinimo rezultatais, nes jos kuria visuomeninę vertę ir 
prisideda prie vietos bendruomenių, kuriose vykdo savo veiklą, plėtros; šiuo požiūriu 
ragina Komisiją atsižvelgti į šios kategorijos įmonių specifiką rengiant finansines 
priemones ir darbo programas, kad būtų remiamos jų galimybės gauti finansavimą;

29. pažymi, kad esama konkrečių požymių, dėl kurių ekonominiu požiūriu tvarus perėjimas 
prie neutralaus poveikio klimatui ir visiškai skaitmeninės ekonomikos yra ypač tinkama 
atgaivinimo priemonė, kuria siekiama greitai padidinti vartojimo paklausą ir užimtumą; 
atkreipia dėmesį į tai, kad iš įrodymų matyti, jog žalieji ir skaitmeniniai projektai 
padeda sukurti daugiau darbo vietų, suteikia didesnę trumpalaikę grąžą, tenkančią 
vienam išleistam eurui, o ilguoju laikotarpiu padeda sutaupyti daugiau lėšų, palyginti su 
tradicinėmis fiskalinio skatinimo priemonėmis, nes jų mastą galima greitai padidinti, 
kadangi technologija jau yra prieinama (pvz., atsinaujinantieji ištekliai), juose dažnai 
dalyvauja MVĮ ir skatinama vietos ekonomika dėl didelio poveikio užimtumui, greitai 
padidinamų vartotojų pajamų (pvz., energijos vartojimo efektyvumas), be to, jie yra 
mažiau paveikūs išorės sukrėtimams, todėl labiau prisidės prie atsparesnio socialinio ir 
ekonominio atgaivinimo;

30. pažymi, kad siekiant padėti nustatyti investicijas, turinčias didelį teigiamą poveikį 
aplinkai ir socialinį poveikį, pagal ES taksonomiją, jei ji taikoma, yra nustatyta sistema 
siekiant išsiaiškinti, kokiu mastu investicija yra tvari aplinkos atžvilgiu, ir užtikrinti, kad 
nebūtų daroma didelė žala aplinkos ir socialiniams tikslams;

31. mano, kad Sąjungai reikia parengti novatorišką pramonės strategiją, kuri paspartintų 
mūsų pramonės šakų ir MVĮ, įskaitant tradicines MVĮ, skaitmeninimą, padidintų ES 
pramonės pajėgumus ypatingos svarbos skaitmeninėse infrastruktūrose ir sustiprintų 
bendrąją skaitmeninę ir duomenų rinką; laikosi nuomonės, kad Sąjunga turi remti 
įmones automatizuojant ir skaitmeninant jų praktinę patirtį ir rengiant mokymus bei 
investuojant į įmonių skaitmeninę įrangą (techninę ir programinę įrangą), ypatingą 
dėmesį skiriant moterų dalyvavimui skaitmeninimo procese ir švietimo ir mokymo 
sistemų modernizavimui bei tobulinimui; pabrėžia Skaitmeninės Europos programos 
svarbą ir poreikį paspartinti didelio poveikio ir naujausių technologijų pritaikymą 
pramonės šakose; ragina visoje ES kurti skaitmeninių inovacijų centrus;

32. ragina Komisiją ir valstybes nares investuoti, be kita ko, į duomenų ekonomiką, į 
žmogų orientuotą dirbtinį intelektą, pažangiąją gamybą, daiktų internetą (DI), judumą, 
superkompiuterius, programinės įrangos kūrimą ir technologijas, debesijos ir kvantines 
technologijas, atsparius, įperkamus ir saugius labai didelės spartos 5G ir 6G tinklus, 
paskirstytojo registro technologijas (PRT), robotiką, baterijas ir palydovinį internetą; 
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todėl atsižvelgiant į tai ragina valstybes nares ir Komisiją užtikrinti atitinkamų 
pagrindinių priemonių, rekomenduojamų 5G kibernetinio saugumo priemonių rinkinyje, 
įgyvendinimą laiku, ir ypač taikyti, kai aktualu, atitinkamus apribojimus pagrindinių 
objektų, kurie Sąjungos koordinuotuose rizikos vertinimuose laikomi ypatingos svarbos 
ir slaptais objektais, didele rizika pasižymintiems tiekėjams;

33. pabrėžia, koks svarbus skaitmeninio sektoriaus vaidmuo prisidedant prie pramonės 
sektoriaus pertvarkos, tiek siūlant švarių technologijų sprendimus, tiek optimizuojant 
pramonės procesus ir mažinant jų poveikį aplinkai; atsižvelgiant į tai, kad IRT srityje 
suvartojama daug energijos ir išteklių, prašo Komisijos įvertinti galimą didelės apimties 
skaitmeninių sprendimų įgyvendinimo poveikį aplinkai ir užtikrinti, kad Europa 
išlaikytų lyderės poziciją labai efektyviai energiją vartojančių žiedinių skaitmeninių 
technologijų ir duomenų centrų srityje; ragina Komisiją pasiūlyti konkrečių būdų, kaip 
panaudoti skaitmeninius sprendimus ekologinei pertvarkai, ir sukurti metodiką, skirtą 
vis didėjančiam skaitmeninių technologijų poveikiui aplinkai stebėti ir kiekybiškai 
įvertinti;

34. pabrėžia, kad duomenys atlieka esminį vaidmenį pertvarkant Europos pramonę, ir 
atkreipia dėmesį į pažangaus gamybos augimo ir skaitmeninimo svarbą; ragina 
Komisiją sukurti bendrą Europos skaitmeninę ir duomenų rinką ir užtikrinti bei skatinti 
sąveiką, taip pat prieigą prie saugių duomenų ir programinės įrangos bei jų sklaidą 
Sąjungoje ir tarp sektorių, bet kokio dydžio įmonių ir viešųjų institucijų; be to, ragina 
Komisiją užtikrinti Europos kaip lyderės vaidmenį nustatant į ateitį orientuotus 
standartus ir kuriant į ateitį orientuotas priemones bei infrastruktūrą, kad būtų galima 
saugoti, apdoroti ir apjungti Europos duomenis pagrindiniuose sektoriuose, kuriant 
bendras ir sąveikias Sąjungos masto duomenų erdves; atsižvelgdamas į tai ragina 
Komisiją ypatingą dėmesį skirti projektams, kurie skirti duomenims tvarkyti ir 
ženklinti, duomenų formatui standartizuoti ir duomenų saugumui užtikrinti, rengti ir 
tvarkyti duomenis, visų pirma viešųjų įstaigų duomenis, Europos teritorijoje, sukurti 
geresnes skaitmeninio apmokestinimo sistemas, pagal kurias pelnas būtų 
apmokestinamas ten, kur vyksta reikšminga įmonių sąveika su naudotojais, ir toliau 
plėtoti Europos kibernetinio saugumo ir perversminių technologijų standartus bei 
sertifikavimą, taip užtikrinant didesnį konkurencingumą, diegiant perversmines 
technologijas, visų pirma ypatingos svarbos infrastruktūroje, be kita ko, persvarstant 
Tinklų ir informacijos saugumo (TIS) direktyvą ir sukuriant kibernetinio saugumo 
kompetencijos centrų tinklą; taip pat ragina Komisiją užtikrinti sąžiningą verslo ryšių 
platformą, kuri suteiktų galimybę Europos Sąjungos įmonėms, ypač MVĮ, veiksmingai 
naudoti platformose sugeneruotus duomenis; 

35. pripažįsta skaidraus, patikimo, sąveikaus ir į žmogų orientuoto Europos požiūrio į 
duomenų ekonomiką svarbą; ragina Komisiją ir valstybes nares laipsniškai mažinti 
susiskaidymą rengiant įvairių sričių nacionalines strategijas ir spręsti įtakos rinkoje 
disbalanso problemas, turint tikslą remti duomenų srautus visoje Sąjungoje, jų 
sąveikumą, duomenų valdymą, apsaugą ir (pakartotinį) naudojimą;

36. pabrėžia, kad reikalinga Europos teisinė sistema, skirta dirbtiniam intelektui, robotikai ir 
susijusioms technologijoms, kurioje būtų atsižvelgiama į etinius principus ir pagrindines 
teises plėtojant, diegiant ir naudojant minėtas technologijas, taip pat sprendžiant saugos 
ir atsakomybės klausimus; pabrėžia, kad norint vykdyti inovacijas ir užtikrinti Europos 
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pramonės konkurencingumą reikės taikyti horizontaliąją sistemą, kurioje atsispindėtų 
Sąjungos vertybės ir principai, siekiant pateikti konkrečių rekomendacijų ir suteikti 
teisinį tikrumą piliečiams ir įmonėms, įskaitant tuos, kurie yra už Sąjungos ribų;

37. laikosi nuomonės, kad bet kokie teisėkūros veiksmai persvarstant šiuo metu galiojančią 
intelektinės nuosavybės teisių sistemą turi būti kruopščiai apsvarstyti, nes tai galėtų 
turėti didelį poveikį vis dar trapiai ir besivystančiai ES duomenų ekonomikai; mano, 
kad nuosavybės teisės į ne asmens duomenis, naudojamus ir gaunamus taikant tokias 
technologijas, kaip dirbtinis intelektas, neturėtų būti grindžiamos intelektine nuosavybe;

38. ragina Komisiją į ekonomikos gaivinimo planą įtraukti konkrečių pramonės pritraukimo 
į Europą priemonių, padidinti, sustiprinti ir skatinti Europos pramonės perkėlimą ir 
įvairinimą atsižvelgiant į jos strateginę svarbą, o neutralumo klimatui požiūriu trumpinti 
ir įvairinti tiekimo grandines; šiomis aplinkybėmis pabrėžia, kaip svarbu užtikrinti, kad 
Sąjunga gamintų pakankamai strateginių prekių, pvz., medicinos ir sveikatos priežiūros 
įrangos arba atsinaujinančiųjų išteklių energijos, kad krizės metu būtų savarankiška, ir 
ragina numatyti paskatų šiam tikslui pasiekti, pvz., reikalavimą pirkti daugiau vietos 
(ES/EEE) produktų iš sektorių, kuriems teikiama laikina pagalba;

39. pripažįsta, kad dėl COVID-19 krizės gali padidėti ekonominis nacionalizmas ir 
protekcionizmas ir kilti didelių iššūkių taisyklėmis pagrįstai laisvai prekybai ir 
pasaulinėms vertės grandinėms, jei bus vykdomas gamybos renacionalizavimas ir 
suardomos tos vertės grandinės; šiuo tikslu ragina suinteresuotuosius subjektus įvairinti 
ir trumpinti savo tiekimo grandines, kad jos būtų tvaresnės ir atitinkamai mažiau 
pažeidžiamos;

40. atsižvelgdamas į tai ragina Komisiją remti atvirą ir taisyklėmis grindžiamą daugiašalę 
prekybos sistemą, kuri atitiktų pasaulines pastangas sustabdyti klimato kaitą ir 
biologinės įvairovės nykimą ir būtų suderinama su aukštais ES aplinkos ir socialiniais 
standartais, padėtų gerinti ES įmonių galimybes patekti į tarptautines rinkas ir užkirstų 
kelią stambiems tarptautiniams veikėjams piktnaudžiauti savo įtaka rinkoje; mano, kad 
šiomis aplinkybėmis Sąjunga prireikus turėtų tinkamai vykdyti konkurencijos politiką 
trečiųjų šalių įmonių atžvilgiu, drąsiau taikyti prekybos apsaugos priemones, kad būtų 
sistemingai kovojama su nesąžiningo dempingo ir subsidijavimo praktika, ir stiprinti 
esamą prekybos apsaugos priemonių sistemą;

41. ragina Komisiją nedelsiant pasiūlyti laikinai uždrausti užsienio valstybinėms įmonėms 
arba su vyriausybėmis susijusioms bendrovėms iš trečiųjų šalių perimti Europos įmones 
strateginiuose sektoriuose; taip pat ragina Komisiją svarstyti abipusiškumo patenkant į 
rinką klausimą, stiprinti ir sistemingai tikrinti tiesioginių užsienio investicijų kontrolės 
sistemą siekiant apsaugoti prieigą prie strateginių pramonės šakų, infrastruktūros, 
bazinių didelio poveikio technologijų ir kito saugumui ir kibernetiniam saugumui 
svarbaus turto, taip pat neleisti agresyvaus įmonių perėmimo siekiant apsaugoti 
konkurencingumą ir sumažinti rinkos iškraipymus bendrojoje rinkoje; atsižvelgdamas į 
tai palankiai vertina Komisijos baltąją knygą dėl sąlygų, susijusių su užsienio 
subsidijomis, suvienodinimo; ragina gerokai sustiprinti ir nedelsiant priimti Reglamentą 
Nr. 654/2014 (Vykdymo užtikrinimo reglamentas); pabrėžia, kad tai svarbi priemonė, 
galinti apsaugoti Sąjungos interesus tais atvejais, kai trečiosios šalys taiko neteisėtas 
priemones, kurios daro neigiamą poveikį ES įmonėms;
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42. ragina Tarybą toliau daryti pažangą derantis dėl tarptautinių viešojo pirkimo priemonių, 
kuriose nustatyti abipusiškumo ir tarpusavio standartai; ragina Komisiją pasiūlyti 
tinkamų teisinių priemonių, kuriomis būtų šalinamas bendrojoje rinkoje sukelto 
iškraipymo poveikis, įskaitant viešojo pirkimo procedūras; šiomis aplinkybėmis ragina 
Komisiją apsvarstyti galimybę pirmenybę teikti įmonėms, kurios savo būstinę, gamybą 
ir darbo vietas išlaiko Sąjungoje; atsižvelgdamas į tai, kad nėra tvirtos tarptautinių 
viešųjų pirkimų priemonės (TVPP) ir veiksmingų visuotinių taisyklių dėl galimybės 
dalyvauti viešajame pirkime, prašo Komisijos išnagrinėti galimybę nustatyti priemones, 
kuriomis būtų remiami Europos gamintojai, ypač MVĮ, susiduriantys su vis didesne 
konkurencija iš besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių, kurios nesilaiko bendrų 
tarptautinės prekybos taisyklių ir socialinių aplinkos apsaugos standartų;

43. laikosi nuomonės, kad visapusiškas požiūris į pramonės strategiją, apimantis visas ES 
politikos sritis, gali atlikti svarbų vaidmenį ekonomikos ir pramonės diplomatijoje; 
ragina Komisiją aktyviai naudotis ES prekybos rūmų trečiosiose šalyse tinklu kuriant 
naujas verslo partnerystes;

44. palankiai vertina užmojus kurti pirmaujančias aplinkos atžvilgiu tvarių ir skaitmeninių 
technologijų bei novatoriškų sprendimų rinkas; mano, kad mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimas yra labai svarbus vykdant novatoriškus pramonės projektus ir didinant 
skaitmeninius gebėjimus, taip pat mano, kad jis turėtų būti derinamas su Komisijos šiuo 
metu atliekama bendriems Europos interesams svarbių projektų gairių analize; laikosi 
nuomonės, kad atsparumas ir strateginis savarankiškumas turėtų būti laikomi 
svarbiausiais kriterijais ir kad bendriems Europos interesams svarbūs projektai turėtų 
būti vykdomi atsižvelgiant į Sąjungos poveikio klimatui neutralumo ir skaitmeninius 
tikslus; ragina Komisiją padidinti skaidrumą Europos interesams svarbių projektų 
įgyvendinimo srityje ir užtikrinti MVĮ dalyvavimą; taip pat ragina Komisiją paskatinti 
Europos įmonių ir (arba) ekosistemų lyderystę strateginiuose sektoriuose, jei jos 
pajėgios konkuruoti pasauliniu mastu ir prisidėti prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos sukūrimo ir skaitmeninės lyderystės nesukuriant Sąjungos konkurencijos 
iškraipymų ir nesumažinant pasitikėjimo rinkos atvirumu ir galimybių į ją patekti; 

45. ragina Komisiją tęsti su vertės grandinėmis susijusį darbą užtikrinant tinkamą veiksmų, 
pasiūlytų dėl šešių strateginių vertės grandinių, kurias nustatė Europos interesams 
svarbių projektų strateginis forumas, kontrolę, ir sukurti skaidrias Europos interesams 
svarbiems bendriems projektams taikomas sąlygas, kurios būtų vienodos visose 
valstybėse narėse, siekiant užtikrinti, kad tie projektai būtų naudingi visai Sąjungai; 
ragina Komisiją per dabartinę krizę investuoti į projektus, turinčius aiškią Europos 
pridėtinę vertę, ir supaprastinti administracinius procesus, išplėsti išlaidų tinkamumo 
kriterijus ir padidinti finansavimą;

46. mano, kad iniciatyva NGEU turėtų būti pirmojo ES pramonės gaivinimo po COVID-19 
krizės etapo ramstis; ragina Komisiją užtikrinti, kad šis fondas būtų skubiai 
įgyvendintas, ir reikalauja visapusiškai įtraukti Parlamentą į rengimo, sprendimų 
priėmimo ir įgyvendinimo procesus, užtikrinti demokratinę atskaitomybę ir kiek galima 
padidinti skaidrumą ir parlamentinę kontrolę; reikalauja, kad siekiant veiksmingai 
įgyvendinti 750 mlrd. EUR vertės Europos ekonomikos gaivinimo priemonę, būtų:

a) numatyti socialinių, tvarių ir skaitmeninių investicijų tikslai, siekiant kuo labiau 
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sumažinti neigiamus ir kuo labiau padidinti teigiamus poveikio klimatui, aplinkai 
ir socialinio poveikio aspektus;

b) skiriamas konkretus dėmesys MVĮ, kurios labiausiai nukentėjo nuo COVID-19 
krizės, ir remiamos jų galimybės gauti finansavimą;

c) kai įmanoma, numatomas tiesioginis Komisijos valdymas glaudžiai 
bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir pagal Europos programas, siekiant 
toliau vykdyti darbą labiau koordinuotu būdu, kad daromas didesnis poveikis 
pasaulinei rinkai ir padidintas skaidrumas bei parlamentinė kontrolė ir išvengta 
bendrosios rinkos vidaus ir išorės iškraipymo ir sutrikdymo;

d) atsižvelgiama į skirtingai nuo krizės nukentėjusių valstybių narių ypatumus;

e) paskirstoma finansinė parama skirtingoms pramonės ekosistemoms, įskaitant labai 
mažas įmones ir MVĮ, pagal patirtą žalą, socialinį poveikį, sunkumus, kuriuos 
teko įveikti, pagal nacionalines pagalbos programas jau gautos nacionalinės 
finansinės paramos apimtį ir atsižvelgiant į struktūrinį įvairių vertės grandinių 
tarpusavio priklausomumą; atsižvelgiama į patirtį, įgytą įgyvendinant ankstesnes 
viešosios paramos priemones reaguojant į 2008–2009 m. ekonomikos ir finansų 
krizę ir jos poveikį atsparumui ir ilgalaikiam ekonominiam ir socialiniam 
atgaivinimui; atsižvelgiama į tai, kad finansavimas turi būti susietas su kriterijais, 
kuriais užtikrinama, kad jis nebūtų panaudojamas senoms skoloms grąžinti arba 
pasenusioms technologijoms išlaikyti ir kad būtų remiamos įmonės, kurios 
prisideda prie ilgalaikio augimo ir turi didelį potencialą atgaivinti ekonomiką; 
atsižvelgiama į tai, jog atgaivinimo finansavimas turėtų būti nukreiptas į didelio 
poveikio, klimatui ir inovacijoms palankius sektorius, kurie prisidės prie ES 
ekonomikos atsparumo ateityje;

f) remiamos nacionalinės fiskalinės sistemos, kuriomis skatinamos privačiojo 
sektoriaus investicijos į nuosavą kapitalą ir įmonėms suteikiama galimybė dalį 
Fondo suteiktų paskolų konvertuoti į nuosavą kapitalą;

g) skiriamas specialus finansavimas įmonėms, visų pirma MVĮ, labai mažoms 
įmonėms ir startuoliams, kurie į savo verslo planus yra įtraukę veiklą, susijusią su 
pagrindinėmis inovacijomis, technologijomis ir paslaugomis, įskaitant 
skaitmeninės ir žaliosios transformacijos pažangą, arba kurių veikla yra reikalinga 
strateginiam Sąjungos savarankiškumui svarbiausiuose sektoriuose užtikrinti, 
ypatingą dėmesį skiriant didesniam žiediškumui, išteklių ir energijos vartojimo 
efektyvumui bei taupymui ir perėjimui prie atsinaujinančiųjų energijos išteklių; 
padedama užtikrinti, kad mūsų tiekimo grandinės būtų atsparesnės ir mažiau 
priklausomos, jas sugrąžinant iš kitų šalių, įvairinant ir stiprinant, sykiu 
nediskriminuojant ekstremalioje padėtyje esančių įmonių, kurioms reikia padėti 
atlikti pertvarką;

h) skiriamas finansavimas didelėms įmonėms, turinčioms patikimus neutralaus 
poveikio klimatui verslo modelio planus;

i) stiprinama EIB garantijų programa ir ja papildomos nacionalinės programos, kad 
EIB garantijų programa būtų vertingas papildomas įrankis ir sustiprintų programų 
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poveikį vietoje;

j) teikiama pirmenybė įmonėms, kurios įsipareigojo užtikrinti skaidrumą, ES 
finansavimo matomumą, įdiegė darbuotojų dalyvavimo sprendžiant įmonės 
klausimus sistemas ir laikosi savo nefinansinių ataskaitų teikimo pareigų;

47. pabrėžia, kad reikia remti tvarų ir sąžiningą atsigavimą, užtikrinantį piliečių gerovę po 
COVID-19 krizės; laikosi nuomonės, kad fondas turėtų skatinti Europos pramonės 
tvarumą ir konkurencingumą, taip pat užtikrinti sąžiningą ir teisingą skaitmeninę ir 
žaliąją pertvarką;

48. mano, kad kovodama su dabartine krize Sąjunga sykiu turėtų rengtis antrajam pramonės 
strategijos etapui, kad būtų užtikrintas pramonės konkurencingumas, aplinkos tvarumas 
ir pramonės skaitmeninimas, kas savo ruožtu užtikrintų ilgalaikį atsparumą, paremtą 
socialine atsakomybe; primena, kad valstybių narių vaidmuo siekiant sėkmingai 
atgaivinti ekonomiką bus ypač svarbus sutelkiant ribotus ES išteklius, o pramonės 
politika turėtų tapti kompleksine Komisijos užduotimi;

49. laikosi nuomonės, kad Sąjungai reikia pramonės strategijos, kuri apimtų aplinkos 
sveikatos ir biologinės įvairovės apsaugą, ir primygtinai pabrėžia, kad būtina paspartinti 
pramonės pertvarką, kad jos poveikis klimatui taptų neutralus; pabrėžia, kad investicijos 
turi būti suderinamos su 2050 m. neutralaus poveikio klimatui tikslais, nes priešingu 
atveju kyla rizika, kad bus sukaupta neišnaudojamo turto ir pasireikš susisaistymo su 
iškastiniu kuru paremtomis ir aplinkai kenksmingomis technologijomis poveikis;

50. pabrėžia, kad iš tikrųjų veiksminga Europos pramonės strategija ir su ja susijusi politika 
turi būti grindžiamos plačių užmojų klimato veiksmais ir tikslais, nustatytais Klimato 
teisės aktu, pateikiant ateities pramonės formavimo veiksmų planą, pagal kurį visi 
sektoriai prisidėtų siekiant neutralaus poveikio klimatui tikslo kuo anksčiau, bet ne 
vėliau kaip 2050 m.;

51. pabrėžia, kad reikia suderinti naująją pramonės strategiją su neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos tikslu iki 2050 m., kartu pabrėžiant, kad Europos klimato politika 
turi būti pagrįsta įrodymais;

52. pabrėžia, kad vidaus ir pasaulio rinkose yra didelis nulinės taršos ir mažataršių 
technologijų, atsinaujinančiųjų išteklių ir tvarių produktų, procesų ir paslaugų 
potencialas visoje vertės grandinėje – nuo žaliavų iki daug energijos suvartojančių 
pramonės šakų, gamybos ir pramoninių paslaugų sektorių; be to, laikosi nuomonės, kad 
Klimato teisės aktas reikšmingai prisidės racionalizuojant pastangas, kad ne vėliau kaip 
2050 m. būtų pasiektas neutralus poveikis klimatui, o 2030 m. ir 2050 m. klimato tikslai 
turi būti įtraukti į Sąjungos teisės aktus; mano, kad taip pat reikalinga kompleksiškesnė 
ir sistemingesnė politikos sistema, kad būtų galima užtikrinti politikos suderinamumą 
visose Sąjungos politikos srityse, ilgalaikį tikrumą investuotojams ir reglamentavimo 
nuspėjamumą, taip pat nuoseklų, skaidrų ir įtraukų valdymo požiūrį visose politikos 
srityse, taip sudarant sąlygas sukurti aiškią ir nuspėjamą Europos pramonės strategiją;

53. palankiai vertina siūlomą Pramonės forumą; ragina Komisiją užbaigti jo kūrimą ir 
pasitelkiant šį forumą pradėti dialogą, kuriame būtų proporcingai atstovaujama visiems 
susijusiems mokslo ekspertams, organizacijoms ir suinteresuotiesiems subjektams, 



PE650.700v02-00 20/91 RR\1216571LT.docx

LT

įskaitant pilietinę visuomenę, vartotojų organizacijas ir profesines sąjungas, nuolat 
stebėti atskirų pramonės sektorių pažangą ES lygmeniu siekiant neutralaus poveikio 
klimatui tikslų, kurie turi būti pasiekti ne vėliau kaip 2050 m., ir teikti pasiektos 
pažangos ataskaitas, taip pat konsultuoti Komisiją investicijų indėlio ir suderinamumo 
su ES aplinkos ir klimato tikslais klausimais, laikantis Energetikos sąjungos valdymo 
reglamento; 

54. mano, kad visi sektoriai turėtų prisidėti siekiant Sąjungos klimato tikslų, ir 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kaip svarbu, kad Komisija parengtų konkretiems 
sektoriams skirtas strategijas, kuriose būtų nurodyta, kokių veiksmų reikia imtis siekiant 
šių tikslų ir užtikrinant politikos suderinamumą; primygtinai ragina skubiai laipsniškai 
atsisakyti iškastinio kuro ir pabrėžia būtinybę sukurti itin efektyvią klimato atžvilgiu 
neutralią energetikos sistemą, kad energija pramonės įmonėms būtų tiekiama pasauliniu 
mastu konkurencingomis kainomis; pabrėžia, kokį svarbų vaidmenį pereinant prie itin 
efektyviai energiją naudojančios ir klimato atžvilgiu neutralios ekonomikos atlieka 
švari, tvari ir įperkama energija ir žaliavos; pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad tokie 
energijos ištekliai, kaip gamtinės dujos, būtų naudojami tik pereinamuoju laikotarpiu, 
atsižvelgiant į tikslą ne vėliau kaip 2050 m. užtikrinti neutralų poveikį klimatui; 
pabrėžia, kad tolesnė ES energijos rinkos integracija atliks svarbų vaidmenį didinant 
energijos tiekimo įperkamumą ir saugumą; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad reikia 
paspartinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos pajėgumų plėtrą ir integravimą į 
energijos rūšių derinį ir sudaryti palankesnes sąlygas atsinaujinančiąja energija paremtai 
vandenilio gamybai kaip galimai proveržio technologijai sektoriuose, kuriuose sunku 
įgyvendinti pertvarką; palankiai vertina Švaraus vandenilio aljanso ir Mažo anglies 
dioksido kiekio pramonės šakų aljanso įsteigimą; pabrėžia, kad būtina paspartinti 
mokslinius tyrimus tokiose srityse, kaip didelio masto vandenilio ir žaliojo kuro 
gamyba, priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo technologijos, kaip antai per 
pramoninius procesus susidarančio anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 
infrastruktūra, bioenergijos gamyklos ir gamybos įrenginiai, padedantys vykdyti 
energetikos pertvarką, taip pat ištirti geoterminių energijos išteklių panaudojimo 
galimybes; pakartoja, kad tam reikia turėti didelės apimties įperkamos ir švarios 
energijos ir pagalbinę infrastruktūrą, atitinkančią daug energijos suvartojančių pramonės 
šakų priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo poreikius;

55. ragina ES institucijas, valstybes nares, regionus, pramonės šakų atstovus ir kitus 
susijusius dalyvius kartu dirbti siekiant pagerinti Europos energijos vartojimo 
efektyvumą, sukurti pirmaujančias Sąjungos švarių technologijų rinkas su klimatu 
susijusių technologijų ir inovacijų srityje ir teikti pirmenybę investicijoms į energetikos 
infrastruktūrą; ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų geriau naudojamasi EIB kaip 
Sąjungos „klimato banku“, siekiant padidinti tvarų finansavimą viešajam ir privačiajam 
sektoriams ir padėti įmonėms jų priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo procese;

56. pabrėžia, kad visuose ekonomikos sektoriuose reikia plėtoti plataus masto 
konkurencingos sąnaudų atžvilgiu iš atsinaujinančiųjų išteklių gaminamos energijos 
pajėgumus; atkreipia dėmesį į tai, kad pasaulio lygmeniu Sąjungai priklauso 40 proc. 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos patentų, ir pabrėžia, kad ji turėtų išlikti 
transformatyviųjų atsinaujinančiųjų išteklių technologijų lydere; šiomis aplinkybėmis 
pabrėžia, kad norint užtikrinti ilgalaikį Europos energijos tiekimo saugumą, pirmavimą 
technologijų srityje ir strateginę autonomiją būtina parengti tvirtą atsinaujinančiųjų 
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išteklių pramonės politiką, kuri apimtų ir tiekimo, ir paklausos politikos sritis ir suteiktų 
galimybių integruoti atsinaujinančiųjų išteklių sektorių; primygtinai ragina Komisiją 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių technologijas laikyti pagrindine strategine vertės 
grandine ir pramonės ekosistema, kuriai būtų teikiamas finansavimas pagal strateginių 
investicijų priemonę ir kuri būtų tinkamai pristatyta artėjančiame Pramonės forume; 
pabrėžia, kad reikia numatyti atsinaujinančiųjų energijos išteklių technologijų vystymo 
Europoje paramos priemonių ir užtikrinti vienodas sąlygas Sąjungos ir ne Sąjungos 
gamintojams;

57. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos pramonė galės būti konkurencinga tik tuo atveju, jei 
ji bus paremta veiksmingais, tvariais ir visapusiškai sujungtais transporto, 
skaitmeniniais ir energetikos infrastruktūros tinklais; ragina parengti ilgalaikę 
infrastruktūros gerinimo ir atnaujinimo investicijų politiką ir mažinti administracinę 
naštą, kuri trukdo sparčiai transeuropinių tinklų plėtrai; ragina skirti daugiau lėšų 
Europos infrastruktūros tinklų priemonei jos trijuose sektoriuose, kad būtų galima 
padidinti investicijas į infrastruktūrą, jungtis, skaitmeninimą ir pažangiuosius tinklus, 
suderinamus su Europos žaliojo kurso tikslais; taip pat pabrėžia, kad būtina paspartinti 
bendro intereso projektus ir kuo greičiau persvarstyti Transeuropinių energetikos tinklų 
(TEN-E) reglamentą;

58. atkreipia dėmesį į žiedinės ir netaršios ekonomikos potencialą modernizuojant Sąjungos 
ekonomiką, mažinant jos energijos ir išteklių vartojimą, pirmenybę teikiant atliekų 
prevencijai, siūlant paskatas kuriantiems inovacijas ir pertvarkant ištisus pramonės 
sektorius ir jų vertės grandines, produktus, gamybos procesus ir verslo modelius, taip 
skatinant Sąjungos ekonomikos dematerializavimą ir detoksikaciją bei mažinant 
Europos priklausomybę nuo grynųjų medžiagų, sykiu skatinant inovacijas, įskaitant 
netaršių, mažataršių ir atsinaujinančiųjų išteklių sprendimų, kurie galėtų pakeisti 
iškastiniu kuru grindžiamus produktus ir medžiagas, rinkų kūrimą, ir naujų ekologiškų 
technologijų bei sprendimų, kurie sumažintų poveikį aplinkai, kūrimą; atkreipia dėmesį 
į tvirtą klimato politikos veiksmų ir žiedinės ekonomikos sąveiką, ypač daug energijos 
ir išteklių naudojančiose pramonės šakose ir renovacijos sektoriuje, ir pabrėžia kad 
įvairių sektorių priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo planai ir atskaitos taškai 
skiriasi; pabrėžia žiedinės bioekonomikos ir su miškų ūkiu susijusios pramonės 
teikiamas galimybes skatinant konkurencingą ir tvarią pramonę;

59. primena, kad įgyvendinant Europos klimato ir energetikos politiką ir plėtojant jos 
strategines technologijas reikės didelio metalų ir mineralų kiekio; reiškia susirūpinimą 
dėl to, kad Europa yra ypač priklausoma nuo kitų pasaulio šalių, tiekiančių daugybę šių 
metalų ir mineralų, ir kad jos pasaulinė dalis pamažu mažėja net ir tiekiant medžiagas, 
kurias galima pramoniniu būdu išgauti Europoje; pažymi, kad Europos 
savarankiškumas strateginiuose sektoriuose negali būti pasiektas neturint 
konkurencingos ir tvarios ES bazinių, brangiųjų ir ypač svarbių medžiagų, gaunamų iš 
pirminių ir antrinių šaltinių, ekosistemos; šiomis aplinkybėmis pabrėžia, koks svarbus 
žiedinės ekonomikos veiksmų planas, tačiau pažymi, kad Europai reikia stiprinti savo 
pajėgumus visuose žaliavų vertės grandinės etapuose, būtent kasybos, perdirbimo ir 
lydymo, rafinavimo ir transformacijos; laikosi nuomonės, kad svarbiausiųjų žaliavų 
veiksmų planas ir aljansas neturėtų apimti tik svarbiausiųjų žaliavų ir kad jais turėtų būti 
siekiama kurti integruotą viso spektro medžiagų, metalų ir mineralų, reikalingų 
pramonės pertvarkai, ekosistemą;
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60. ragina Komisiją parengti Europos eksporto ir importo strategiją, skirtą atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių ir efektyviai išteklius bei energiją vartojančioms technologijoms; 

61. pabrėžia sektorių integravimo ir daug energijos suvartojančių sektorių, pvz., pastatų ir 
transporto, tarpusavio susiejimo potencialą ir šiuo atžvilgiu palankiai vertina Komisijos 
komunikatą dėl energetikos sistemos integravimo; 

62. ragina skirti didelės apimties finansavimą pastatų renovacijai ir jų energiniam 
naudingumui didinti, kad panaudojant reikiamas Ekonomikos gaivinimo plano 
finansines priemones būtų paspartinta planuojama pastatų renovacijos banga; pabrėžia, 
kad rengiamame pasiūlyme dėl pastatų renovacijos bangos ir valstybių narių 
įsipareigojimo parengti ilgalaikes strategijas, kaip sukurti taupiai energiją naudojantį ir 
mažai anglies dioksido į aplinką išskiriantį pastatų ūkį, visais atvejais pirmenybę reikėtų 
teikti efektyvaus energijos vartojimo principui ir taip paspartinti esminę renovaciją bei 
pakeisti neefektyvias iškastiniu kuru paremtas šildymo ir vėsinimo sistemas; pabrėžia, 
kad ištisas savivaldybes ar rajonus apimančios integruotos esminės renovacijos 
programos gali būti įgyvendintos pigiau ir greičiau, o tai būtų naudinga vartotojams ir 
būtų sumažintos sąnaudos energijai;

63. pažymi, kad šildymo ir vėsinimo procesas pramonės sektoriuje tebėra tarp daugiausiai 
energijos sunaudojančių procesų; todėl pabrėžia, kad siekiant pramonėje paspartinti 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio mažinimo procesą reikia 
visapusiškai išnaudoti pramoninio šildymo ir vėsinimo galimybes, plačiau naudojant 
atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais paremtą elektrifikaciją, šilumos siurblius, taip 
pat geriau išnaudoti pramonės grupių ir simbiozės teikiamą didžiulį mažinimo 
potencialą daugelyje sektorių; 

64. atkreipia dėmesį į žaliojo judumo potencialą kuriant naujas darbo vietas, skatinant 
Europos pramonės augimą ir remiant investicijas, skirtas tvaraus transporto 
infrastruktūrai plėsti; tai sudarytų sąlygas padaryti didinamąjį poveikį teikiant 
užsakymus įvairiems subjektams – rangovams, subrangovams, tiekėjams ir jų 
subrangovams – ir sumažinti transporto sektoriuje išmetamų dujų kiekį; pabrėžia, kad 
reikia paspartinti Europos baterijų aljanso įgyvendinimą, kad būtų galima išnaudoti jo 
strateginės vertės grandinės potencialą, padidinti galimybes vietoje gaminti novatoriškas 
baterijas ir perdirbti metalus Europoje, kurti Sąjungos pridėtinę vertę, prisidėti prie 
Sąjungos automobilių pramonės sektoriaus konkurencingumo ir palengvinti perėjimą 
prie iškastinio kuro nenaudojančios elektros sistemos; ragina daugiau investuoti į 
greituosius traukinius ir miesto geležinkelių tinklo atnaujinimą, taip pat daugiau 
investicijų skirti netaršiam ir mažataršiam visuomeniniam transportui; pabrėžia, kad 
reikia skatinti žaliąjį judumą investuojant į geresnės infrastruktūros kūrimą, pvz., į 
platesnį automobilių įkrovimo stočių tinklą; laikosi nuomonės, kad esant tankesniam 
automobilių įkrovimo stočių tinklui elektrinių transporto priemonių rinka galės 
reikšmingai plėstis daug sparčiau, o tai turės teigiamą poveikį mūsų aplinkosauginiam ir 
anglies pėdsakui; todėl ragina Komisiją parengti plataus masto strategiją dėl greitojo 
elektrifikuotų transporto priemonių įkrovimo infrastruktūros, siekiant paskatinti 
vartotojus naudoti elektrifikuotas transporto priemones, suteikiant jiems daugiau 
aiškumo dėl technologijos galimybių ir prieigą prie tankaus suderinamos įkrovimo 
infrastruktūros tinklo bei remiant automobilių gamybą Europoje;
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65. mano, jog norint, kad būtų sėkmingai įvykdyta energetikos pertvarka, Europai reikės 
labai daug įperkamos anglies dioksido neišskiriančios arba mažai išskiriančios energijos 
ir atsinaujinančiosios energijos, kuri būtų pagaminta ir trečiosiose šalyse ir kuriai būtų 
naudojama pagalbinė infrastruktūra; ragina strateginėse iniciatyvose ES ir energetikos 
politikoje dėmesį atkreipti į Sąjungos užsienio ir kaimynystės politiką, be kita ko, 
finansinę paramą vandeniliui iš atsinaujinančių energijos išteklių ir žaliosios energijos 
aljansams; mano, kad šiuos aljansus reikėtų įtraukti į prekybos susitarimus; pabrėžia, 
kad stiprūs aljansai yra svarbūs sprendžiant išteklių ir žaliavų trūkumo ir tausios 
gavybos klausimą;

66. primena 2019 m. Pagrindinį ES konkurencingos energijai imlių pramonės šakų 
pertvarkos planą, kuriuo valdoma pertvarka ir kartu išsaugomas ES pramonės šakų 
konkurencingumas, ir ragina Komisiją įgyvendinti savo rekomendaciją padėti pakeisti 
aplinkosaugos standartus nepakankamai atitinkantį importą iš trečiųjų šalių ir sustiprinti 
ES pasaulinių prekybos partnerių užmojus klimato srityje;

67. ragina, vadovaujantis klimato srities tikslais, persvarstyti ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemą (ES ATLPS) ir nustatyti pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmą, taip siekiant padėti užtikrinti pažangų į kitas šalis perkeltos gamybos 
sugrąžinimą ir trumpesnių vertės grandinių kūrimą; pabrėžia, kad pasienio anglies 
dioksido mokesčio mechanizmas gali atlikti svarbų vaidmenį siekiant išvengti anglies 
dioksido nutekėjimo; 

68. atkreipia dėmesį į tai, kad daugiau nei pusė viso pasaulio BVP priklauso nuo gamtos ir 
jos teikiamų privalumų, nes kai kurių sektorių priklausomybė nuo gamtos yra labai 
didelė; pažymi, kad daugiau kaip 90 proc. biologinės įvairovės nykimo ir vandens 
trūkumo sukelia išteklių gavyba ir perdirbimas; pabrėžia, kad ES pramonės politika 
turėtų atitikti 2030 m. ES biologinės įvairovės strategijos tikslus;

69. pabrėžia, kad, remiantis metodu „viena sveikata“, natūralių ekosistemų išsaugojimas yra 
esminis dalykas užtikrinant būtinus žmonijos poreikius, pvz., geriamąjį vandenį, švarų 
orą ir derlingą dirvožemį; ragina sparčiai sukurti patikimus rodiklius, kuriais 
naudojantis būtų galima įvertinti poveikį biologinei įvairovei ir užtikrinti laipsnišką 
taršos mažinimą, kaip nurodyta ES biologinės įvairovės strategijoje;

70. pabrėžia, kad pramonė, teršalus išmesdama į orą, dirvožemį ar išleisdama juos į 
vandenį, vis dar sukelia didelę aplinkos taršą; atkreipia dėmesį į Pramoninių išmetamųjų 
teršalų direktyvos vaidmenį nustatant įpareigojimus dideliems įrenginiams, taip siekiant 
kuo labiau sumažinti išmetamų teršalų kiekį; laukia, kol bus parengtas veiksmų planas 
dėl nulinės oro, vandens ir dirvožemio taršos ir persvarstyta Pramoninių išmetamųjų 
teršalų direktyva, nes tai padėtų gerokai sumažinti pramoninę taršą;

71. pabrėžia, koks svarbus yra pramonės politikos regioninis aspektas, nes regionų 
ekonominiai skirtumai nenyksta ir dėl koronaviruso krizės poveikio netgi kyla jų 
didėjimo pavojus; pabrėžia, kad, siekiant užkirsti kelią regionų nuosmukiui ir jį 
sumažinti, į regionų plėtros planus reikia įtraukti tvarios pertvarkos strategijas, o 
ekonomikos gaivinimo programas derinti su aktyviomis darbo rinkos programomis; 
ragina Komisiją glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, kad būtų galima 
parengti vidutinio ir ilgojo laikotarpio prognozes dėl darbo rinkai reikalingų įgūdžių;
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72. šiuo atveju atkreipia dėmesį į Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondai) 
svarbą remiant kokybiškų darbo, už kurį mokamas orus atlyginimas, vietų kūrimą, 
verslo konkurencingumą, tvarų ekonominį vystymąsi, taip pat švietimo ir mokymo bei 
sveikatos priežiūros sistemų atnaujinimą ir tobulinimą;

73. pabrėžia, kad būtina remti sąžiningą, įtraukią ir teisingą pertvarką, būtina mažinti 
socialinę ir ekonominę nelygybę, be kita ko, perkvalifikuojant darbuotojus ir kuriant 
naujas darbo vietas naujuose ūkio sektoriuose, ir taip užtikrinti, kad niekas nebūtų 
paliktas nuošalyje ir nė vienas darbuotojas nebūtų išmestas iš darbo rinkos; mano, kad 
gerai parengtas Teisingos pertvarkos mechanizmas, įskaitant Teisingos pertvarkos 
fondą, bus svarbi priemonė siekiant palengvinti šią dvejopą pertvarką ir pasiekti plataus 
užmojo poveikio klimatui neutralumo tikslus; pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti 
įtraukesnę pertvarką ir spręsti jos socialinio poveikio klausimus, visus vietos 
suinteresuotuosius subjektus, įskaitant pilietinę visuomenę ir bendruomenės atstovus, 
reikėtų įtraukti į teritorinių teisingos pertvarkos planų rengimą ir įgyvendinimą; 
pabrėžia, kad šiuo atžvilgiu investicijos į tvarias technologijas yra labai svarbios, nes 
jomis remiamas ilgalaikis ekonominis regioninės ekonomikos vystymasis; pabrėžia, kad 
patikimas šio Teisingos pertvarkos mechanizmo finansavimas skiriant didelių 
papildomų biudžeto išteklių bus vienas iš pagrindinių sėkmingo Europos žaliojo kurso 
įgyvendinimo elementų;

74. mano, kad, siekiant skatinti regionines ekosistemas, reikia stiprinti regionų 
bendradarbiavimą, kuriuo siekiama tvarių ir skaitmeninių pokyčių, kaip numatyta 
pažangiosios specializacijos strategijose; todėl prašo Komisijos teikti paramą vystant 
priemones, kuriomis naudojantis, laikantis konkrečiu atveju tinkamo požiūrio, būtų 
galima parengti aiškų veiksmų planą regionams, taip siekiant užtikrinti pramonės 
lyderiavimą;

75. mano, kad siekiant pertvarkyti pramonę reikia daug intensyvesnių veiksmų mokslinių 
tyrimų ir plėtros srityse, taip pat į esamas rinkas integruoti naujas žinias ir inovacijas bei 
jas naudoti kuriant naujas rinkas; pabrėžia, kad inovacijos yra viena iš pirmaujančių 
pramonės ekosistemų varomųjų jėgų ir kad tai turėtų būtų atspindėta didinant paramą 
inovacijų ir verslumo pajėgumams visais inovacijų ciklo etapais; pabrėžia, kad reikia 
didinti išlaidas moksliniams tyrimams, ypač kokybiškiems valstybiniams moksliniams 
tyrimams, ir plėtrai bei inovacijoms, nes tai yra svarbiausi veiksniai siekiant dvejopos 
pertvarkos, didinant strateginį Sąjungos savarankiškumą ir ilgalaikį konkurencingumą; 
šiuo atveju ragina valstybes nares vykdyti savo pažadą į mokslinius tyrimus ir plėtrą 
investuoti 3 proc. savo BVP, taip siekiant išlaikyti Sąjungos, kaip lyderės, vaidmenį tarp 
pasauliniu mastu konkuruojančių subjektų; apgailestauja, kad dėl išlaidų, 
administracinių procedūrų sudėtingumo ir reikalingo rizikos kapitalo stygiaus, taip pat 
dėl deramų įgūdžių ir galimybių gauti informaciją nebuvimo šiuo metu tarp MVĮ 
jaučiamas inovacinių pajėgumų trūkumas;

76. pabrėžia, kad reikia didinti programoms, kuriomis grindžiama Sąjungos pramonės 
pertvarka, skirtą biudžetą, todėl primena Parlamento poziciją 120 mlrd. EUR didinti 
programos „Europos horizontas“ biudžetą ir užtikrinti, jog ši programa atitiktų Sąjungos 
poveikio klimatui neutralumo tikslus ir pagal ją, taikant atitinkamus transformatyviųjų 
technologijų ir inovacijų rinkos plėtrai skirtus finansavimo instrumentus, būtų remiamos 
programa „InvestEU“ ir Skaitmeninės Europos programa, taip pat stiprinama 
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regioninių, nacionalinių, europinių ir privačiųjų finansinių išteklių sinergija; ragina 
faktiškai remti Europos inovacijų tarybą (EIC) ir Europos inovacijos ir technologijos 
institutą (EIT) ir stiprinti jų misijas; primygtinai ragina didelę MVĮ pagal programą 
„Europos horizontas“ skirtų lėšų dalį paskirstyti per EIC ir šios programos 
bendradarbiavimui skirtas dalis, taip siekiant surasti naujų problemų sprendimo būdų ir 
stiprinti tiek palaipsnes, tiek perversmines inovacijas; pritaria idėjai pagal programą 
„Europos horizontas“ kurti Europos partnerystes, kad būtų galima pritraukti privataus 
sektoriaus investicijų siekiant skatinti mokslinių tyrimų centrus ir universitetus perduoti 
žinias, technologijas ir inovacijas pramonei, pasinaudojant pramonės ekosistemų 
sistema ir skatinti paramą atsigavimui ir žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai; be to, ragina 
Komisiją užtikrinti šių partnerysčių skaidrumą ir įtraukumą visais jų egzistavimo 
etapais, tai ypač pasakytina kalbant apie jų strategines mokslinių tyrimų darbotvarkes ir 
metines darbo programas; pabrėžia, jog reikėtų užtikrinti, kad jose nebūtų jokio interesų 
konflikto ir jos turėtų garantuoti tikrą pridėtinę vertę visuomenei;

77. taip pat mano, kad šiuo atveju geriau pasirengusi ir atsparesnė visuomenė yra itin 
svarbus veiksnys sprendžiant perversminių įvykių Europoje ar pasaulyje keliamus 
iššūkius ir visapusiškai reaguojant politiniu lygmeniu, šiuo požiūriu taip pat svarbios 
koordinuotos mokslinių tyrimų ir plėtros investicijos; todėl ragina Komisiją remti 
specialios pasirengimui pandemijoms ir visuomenės atsparumo didinimui skirtos 
priemonės kūrimą, nes pasitelkus tokią priemonę būtų sudarytos sąlygos geresniam 
koordinavimui ES lygmeniu, nustatytos prioritetinės sritys ir pradėti veiksmai, kuriems 
reikia kokybiškų medicininių mokslinių tyrimų ir koordinuotų mokslinių tyrimų ir 
plėtos investicijų;

78. atkreipia dėmesį į moksliniais tyrimais grįstos farmacijos pramonės, kaip pagrindinio 
subjekto, užtikrinančio įperkamų vaistų kokybišką gamybą ir tiekimą, svarbą, kad šie 
vaistai pasiektų visus pacientus, kuriems to reikia, stiprinant Sąjungos inovacijas, 
atsparumą, prieinamumą ir reagavimą, taip pat padedant spręsti būsimus iššūkius; 
pakartoja, kad būtina parengti vaistų trūkumo rizikos mažinimo planą, kuriuo 
vadovaujantis būtų valdomos visos sudėtingos situacijos ir rizikos, susijusios su esminės 
svarbos vaistų tiekimo grandine, užtikrinamos būsimos inovacijos imantis veiksmų dėl 
likusių nepatenkintų poreikių, taip pat remiant sveikatos priežiūros sistemų atsparumą, 
reagavimą ir pasirengimą sprendžiant būsimus, be kita ko, ir pandeminius, iššūkius;

79. pabrėžia, kokios yra svarbios didelio poveikio technologijos stiprinant technologinius ir 
inovacinius pajėgumus visoje Sąjungoje; ragina Komisiją programą „Europos 
horizontas“ ir jos pramonės strategiją pritaikyti prie perversminių technologijų ir 
inovacijų vystymo, plėtros ir komercializacijos Sąjungoje, taip siekiant panaikinti 
atotrūkį tarp inovacijų ir diegimo rinkoje, teikiant rizikos finansavimą ankstyvųjų 
technologijų ir demonstraciniams projektams ir plėtojant ankstyvąsias vertės grandines, 
taip siekiant remti pirmojo komercinio masto, paplitimo rinkoje, netaršius ar mažai 
taršius, atsinaujinančiąja energija grįstus, energijos ir išteklių požiūriu efektyvius ir 
žiedinės ekonomikos principus atitinkančius technologijas ir produktus, procesus, 
paslaugas ir verslo modelius bei remiamas mokslinių tyrimų infrastruktūros plėtojimas, 
taip pat siekiant sumažinti dabartinius atotrūkius tarp valstybių narių; ragina Komisiją ir 
valstybes nares sukurti vieną bendrą prieigą, kurioje būtų teikiama supaprastinta 
informacija apie perversminių technologijų pramoninių demonstracinių projektų 
finansavimo galimybes; 
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80. ragina Komisiją išnagrinėti priemones, kuriomis kovojama su galimu žinių ir inovacijų 
praradimu per dabartinę krizę, įskaitant paramos priemones įmonėms, kurios 
vadinamaisiais žinių darbuotojais laikinai dalinasi su valstybinėmis mokslinių tyrimų 
institucijomis ir universitetais, kad būtų galima vykdyti viešojo ir privačiojo sektorių 
mokslinius tyrimus, susijusius su viešaisiais prioritetais, taip pat išsaugoti užimtumą ir 
inovacijų pajėgumą krizės metu;

81. ragina Komisiją kartu su valstybėmis narėmis sukurti galimas mokesčių paskatas 
investicijoms į mokslinius tyrimus ir plėtrą, kurios smarkiai sumažėjo dėl COVID-19 
krizės, paskatinti;

82. ragina Komisiją nenutrūkstamai remti ES įmonių gebėjimus kurti investicijas remiantis 
visapusiška intelektinės nuosavybės tvarka, didinti lankstumą licencijų suteikimo 
srityje, taip siekiant išlaikyti tikrą savo investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą 
apsaugą, užsitikrinti teisingą grąžą ir sykiu toliau plėtoti atviruosius technologijų 
standartus, kuriuos taikant būtų remiama konkurencija ir galimybė rinktis, taip pat ES 
pramonės dalyvavimas kuriant esmines technologijas;

83. pripažįsta, kad tvirta ir suderinta intelektinės nuosavybės teisių sistema yra esminis 
veiksnys, kuriuo grindžiamas ES konkurencingumas, siekiant kovoti su pramoniniu 
šnipinėjimu ir klastojimu, todėl ragina Komisiją išsaugoti ir stiprinti šią sistemą; 
pabrėžia, jog būtina užtikrinti, kad veikla su gyvybės mokslais susijusių intelektinės 
nuosavybės paskatų srityje būtų tokio pat lygio, kaip JAV ir Kinijoje, jei norima, kad 
Europa liktų investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą ir pramonės vystymosi požiūriais 
patrauklia vieta; ragina Komisiją išsaugoti ir plėtoti Europos pasaulinio lygio 
intelektinės nuosavybės sistemą, remiant stiprią intelektinės nuosavybės apsaugą, 
paskatas ir atlygio mechanizmus, kad moksliniai tyrimai ir plėtra pritrauktų investicijų 
ateities inovacijoms, kuriomis galėtų naudotis visuomenė, vystyti; palankiai vertina 
pranešimą apie Intelektinės nuosavybės veiksmų planą, kuris galėtų padėti Europos 
Sąjungai prisidėti kuriant standartus; pritaria tvariai gamybai ir darbo vietoms, taip pat 
ES kokybiškos produkcijos patrauklumo didinimui ir reputacijos gerinimui visame 
pasaulyje; ragina Komisiją, suteikiant atvirąsias itin svarbių aplinkos ir klimato 
technologijų licencijas, skatinti tokių technologijų perdavimą besivystančioms šalims;

84. ragina Komisiją kuo greičiau įgyvendinti bendro galiojimo Europos patentą, kaip 
numatyta 2013 m. vasario 19 d. susitarime dėl bendros jurisdikcijos su patentais 
susijusiems ginčams spręsti; 

85. pažymi, kad svarbu parengti išsamią ir veiksmingą bendrą pramonės transformacijos 
valdymo sistemą, kuri užtikrintų derėjimą su atitinkamais ES teisės aktais ir 
strategijomis, ypač su Europos žaliojo kurso tikslais, nes tai yra labai svarbu siekiant 
sėkmingai įgyvendinti Europos žaliąjį kursą; palankiai vertina tai, kad Komisija nustatė 
14 ekosistemų ir integruotą požiūrį, kurio laikantis suburiami visi vertės grandinėje 
veikiantys subjektai, siekiant populiarinti ES lyderiavimą strateginiuose sektoriuose ir 
konkurencingumą pasauliniu lygmeniu; pažymi, jog reikia užtikrinti, kad MVĮ klestėtų 
kiekvienoje ekosistemoje; atkreipia dėmesį į poreikį užtikrinti nustatytų pramonės 
ekosistemų skaidrumą, visų pirma atsižvelgiant į kriterijus, kurie laikomi sudedamąja 
ekosistemos dalimi, tikslų pasiskirstymą pagal subjekto rūšį kiekvienoje nustatytoje 
ekosistemoje, ir informaciją apie rezultatus ir aptartas temas, taip pat primenant 
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pramonės forumo ir aljansų vaidmenį šiose ekosistemose; pabrėžia, kad pilietinė 
visuomenė, vartotojų organizacijos ir profesinės sąjungos turėtų deramai dalyvauti 
nustatant tiek bendrus, tiek sektorinius pramoninius strategijas ir prioritetus; pabrėžia, 
kad ekosistemos turėtų apimti visas sąsajas su vertės grandinėmis, įskaitant MVĮ, ir 
pažymi, kad MVĮ atlieka neatsiejamą vaidmenį kuriant pramonės aljansus ir jų gamybos 
grandines; pabrėžia, kad aljansams būtinos tinkamos finansinės priemonės;

86. laikosi nuomonės, kad ekosistemos bus pagrindinės kitos pramonės revoliucijos 
sudedamosios dalys, darančios įtaką pažangiajai ir išmaniajai gamybai ir užtikrinančios 
įperkamą, švarią, tvarią ir saugią energiją, taip pat būtiną energetikos infrastruktūrą, 
transformatyviuosius gamybos ir paslaugų teikimo metodus; ragina analizuoti 
ekosistemas, siekiant įvertinti kiekvieno sektoriaus poreikius, susijusius su jo pertvarka, 
ir padėti parengti pertvarkos planą; be to, mano, kad parama pramonės, akademinės 
bendruomenės, MVĮ, startuolių ir veiklą plečiančių įmonių, profesinių sąjungų, 
pilietinės visuomenės, galutinių vartotojų organizacijų ir visų kitų suinteresuotųjų 
subjektų bendradarbiavimui bus labai svarbi sprendžiant rinkos nepakankamumo 
problemas ir panaikinant atotrūkį tarp idėjos ir jos įgyvendinimo, sykiu užtikrinant 
darbuotojų apsaugą, be kita ko, srityse, kuriose dar nėra pramonės interesų, bet kurios 
teikia didelę pridėtinę vertę visuomenei; ragina užtikrinti šių ekosistemų valdymą, 
įtraukiant visus atitinkamus pramonės sektorių, kurie itin svarbūs siekiant žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos, suinteresuotuosius subjektus; mano, kad ekosistemos turėtų 
atlikti tam tikrą vaidmenį apibrėžiant sprendimus ir priemones, kurie bus priimami 
įgyvendinant Europos pramonės strategiją ir kuriais būtų remiamos patikimos ES vertės 
grandinės, kurios itin svarbios dvejopai žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai;

87. pabrėžia, kad investicijos į pagrindines vertės grandines bus labai svarbios siekiant 
išsaugoti mūsų būsimą strateginį savarankiškumą; mano, kad pirmenybę būtina teikti 
investicijoms į pramonės sektorius, kurie yra gyvybiškai svarbūs mūsų strateginiam 
savarankiškumui, pvz., saugumui, gynybai, su klimatu susijusioms technologijoms, 
apsirūpinimo maistu savarankiškumui ir sveikatai; ypač pakartoja, kad farmacijos 
pramonė yra svarbi užtikrinant būsimas inovacijas, kuriomis tenkinami likę nepatenkinti 
poreikiai, ir remiant sveikatos priežiūros sistemų atsparumą, reagavimą ir pasirengimą 
įveikti būsimus iššūkius, įskaitant pandemijas;

88. pabrėžia, kad atsinaujinančiosios energijos pramonė yra svarbi, nes yra strateginis 
sektorius siekiant stiprinti ES konkurencinį pranašumą, užtikrinti ilgalaikį atsparumą ir 
energetinį saugumą, sykiu stiprinant pramonę; be to, atkreipia dėmesį į 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos sektoriaus indėlį kuriant naujas darbo vietas ir 
teikiant verslo galimybes vietos lygmeniu, taip pat skatinant įrangos gamybą ir 
mažinant energijos sąnaudas bei gerinant sąnaudų konkurencingumą; 

89. pabrėžia, kad automobilių pramonės sektorius, patirdamas vykstantį pertvarkos procesą, 
kuris jau buvo prasidėjęs prieš pandemiją, labai nukentėjo nuo COVID-19 krizės, nes 
bendrovės ir darbuotojai buvo priversti sparčiai prisitaikyti prie tiekimo pokyčių ir 
naujų sveikatos ir saugos reikalavimų; mano, kad perėjimas prie pažangaus ir švaraus 
judumo yra itin svarbus, nes siekiame sukurti klimato požiūriu neutralią, skaitmeninę 
atsparesnę ekonomiką, ir kad į tai reikėtų žiūrėti kaip į galimybę skatinti žaliąjį augimą 
ir kurti švarias darbo vietas, grindžiamas pasauliniu konkurenciniu ES pramonės 
pranašumu mašinų technologijų srityje; ragina Komisiją nustatyti prioritetus, kurie būtų 
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susiję su moksliniais tyrimais ir inovacijomis, skaitmeninimu, parama startuoliams, 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinio dydžio įmonėms, įskaitant automobilių pramonės 
sektorių;

90. pabrėžia, kad turizmo sektorius taip pat smarkiai nukentėjo nuo COVID-19 krizės, ir 
ragina Komisiją nustatyti prioritetus, susijusius su pagalba šiam sektoriui atsigauti ir 
tokio atsigavimo skatinimu, atsižvelgiant į šio sektoriaus sukuriamą ES BVP dalį ir 
indėlį užtikrinant Sąjungos konkurencingumą; ragina Komisiją skatinti valstybes nares 
ir regionus bendradarbiauti ir sudaryti galimybių naujoms investicijoms ir tolesnėms 
inovacijoms, taip siekiant sukurti tokią ES turizmo ekosistemą, kuri būtų tvari, 
inovatyvi ir atspari ir kurioje būtų saugomos darbuotojų ir vartotojų teisės;

91. pabrėžia kultūros ir kūrybos sektorių teikiamas galimybes skatinant inovacijas ir tai, kad 
jie veikia kaip vystymosi veiksnys kituose sektoriuose, taip pat skatina išradimus ir 
pažangą; pažymi, kad novatoriški ekonomikos sektoriai vis labiau priklauso nuo 
kūrybiškumo, kad galėtų išlaikyti savo konkurencinį pranašumą; be to, pabrėžia, kad 
atsirandant vis sudėtingesniems, kūrybiškesniems ir tarpusavyje labiau susijusiems 
verslo modeliams, kultūros ir kūrybos sektoriai tampa lemiama beveik kiekvieno 
produkto ir paslaugos sudėtine dalimi; todėl mano, kad Europa turėtų remtis savo 
kūrybinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis, ir ragina Komisiją ir valstybes nares 
pakankamai dėmesio skirti kultūros ir kūrybos sektoriams bei parengti visapusišką, 
nuoseklią ir ilgalaikę pramonės politikos sistemą, įskaitant galimybę naudotis 
skiriamomis lėšomis ir finansavimo programomis;

92. pabrėžia Sąjungos kosmoso politikos svarbą, visų pirma, gerinant ES kosmoso 
pramonės pajėgumus ir išnaudojant sąveikos su kitais svarbiais sektoriais ir politikos 
kryptimis teikiamas galimybes, ypač plėtojant pažangiąsias technologijas ir prisidedant 
prie pramonės pertvarkos;

93. atkreipia dėmesį į chemijos pramonės indėlį į daugelį strateginių vertės grandinių ir 
anglies atžvilgiu neutralių, efektyviai išteklius naudojančių ir žiedinės ekonomikos 
principus atitinkančių technologijų bei sprendimų kūrimą; ragina sukurti tvarią 
cheminių medžiagų politiką, suderintą su Pramonės strategija;

94. ragina Europos aplinkos agentūrą kartu su Europos cheminių medžiagų agentūra 
parengti ataskaitą apie Europos aplinkoje esančias chemines medžiagas; mano, kad šioje 
ataskaitoje reikėtų įvertinti pavojingų cheminių medžiagų sisteminį pobūdį Europos 
gamybos ir vartojimo sistemose, jų naudojimą gaminiuose, jų buvimą Europos 
aplinkoje ir žmonių sveikatai ir ekosistemoms keliamą žalą;

95. pabrėžia, koks yra svarbus gerai veikiantis ir konkurencingas farmacijos produktų ir 
medicinos priemonių sektorius siekiant ES pacientams užtikrinti nuolatinę galimybę 
gauti vaistų ir garantuoti aukšto sveikatos priežiūros paslaugų lygį; mano, kad Komisija 
turėtų sudaryti palankesnes sąlygas dialogui su valstybėmis narėmis ir visais susijusiais 
suinteresuotaisiais subjektais ir sukurti Europos vaistų agentūros (EMA) prižiūrimą 
farmacijos forumą, kad būtų galima vesti išsamias diskusijas klausimais, inter alia, 
susijusiais su tvarumu farmacijos sektoriuje ir naujų technologijų diegimu sveikatos 
priežiūros sistemose; pabrėžia, kad šiame forume turėtų būti atsižvelgiama į skirtingus 
nacionalinius požiūrius, susijusius su kainų apskaičiavimu ir kompensavimu, taip pat su 
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investicijomis ir organizavimu sveikatos priežiūros srityje;

96. mano, kad viešieji pirkimai yra labai svarbi pramonės pertvarkos varomoji jėga; ragina 
Komisiją ištirti, kaip visapusiškai panaudoti viešąsias išlaidas ir investicijas siekiant 
politikos tikslų, be kita ko, didinant tvarumą ir viešuosius pirkimus paverčiant itin 
svarbiais Sąjungos ekonomikos gaivinimo plane, pirmenybę teikiant ekologiškai 
inovatyvių, ekonomiškai efektyvių ir tvarių prekių ir paslaugų paklausai ir ją skatinant, 
taip pat sudarant galimybę svarbių strateginių sektorių, pvz., su sveikata susijusių 
produktų, žemės ūkio produktų ir atsinaujinančiųjų išteklių technologijų, perkėlimui, 
skatinant trumpesnes ir tvaresnes tiekimo grandines; ragina Komisiją ir valdžios 
institucijas išnagrinėti sąlygas, kurioms esant būtų galima nustatyti tvarumo užtikrinimo 
reikalavimą viešuosiuose pirkimuose, vadovaujantis aplinkosauginiais, socialiniais ir 
etiniais kriterijais, įskaitant anglies pėdsaką, turinio perdirbimą ir darbo sąlygas visu 
gyvavimo ciklu, taip pat ugdyti sąmoningumą ir geriau išnaudoti dabartines žaliųjų 
paslaugų populiarinimo sistemas; primygtinai ragina MVĮ suteikti teisingą galimybę 
dalyvauti viešuosiuose pirkimuose; ragina perkančiąsias organizacijas sistemingai 
taikyti metodą, pagrįstą geriausiu kainos ir kokybės santykiu per visą produktų ir 
paslaugų gyvavimo laikotarpį; ragina perkančiąsias organizacijas pasinaudoti nuostata 
(Komunalinių paslaugų direktyvos 85 straipsnis), pagal kurią galima atmesti 
pasiūlymus, jei iš trečiųjų šalių kilusių produktų dalis viršija 50 proc. bendros produktų, 
sudarančių pirkimą, vertės;

97. pripažįsta standartizacijos indėlį į Europos bendrąją rinką ir padidėjusią ekonominę, 
visuomeninę ir aplinkosauginę gerovę, įskaitant vartotojų ir darbuotojų sveikatą ir 
saugą; pabrėžia, kad reikia parengti, įvertinti ir naudoti suderintus standartus siekiant 
remti pramonės šakas, gaminančias produktus veiksmingais, saugiais, žiedinės 
ekonomikos principais pagrįstais, tvariais ir pakartojamais būdais užtikrinant aukštą 
kokybę;

98. ragina Komisiją priimti tvirtą pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių (PVRR) sistemą, 
kad būtų galima analizuoti Sąjungos reglamentų, priemonių ir galimų investicijų ex ante 
poveikį ir stebėti pažangą ir rezultatus, atsižvelgiant į MVĮ matmenį; pabrėžia, kad 
PVRR sistema turėtų būti grindžiama konkrečiais, išmatuojamais, pasiekiamais, 
aktualiais ir į laiką orientuotais tikslais;

99. ragina Komisiją sustiprinti poveikio vertinimo praktiką ir užtikrinti, kad, prieš 
pateikiant naujus pasiūlymus dėl teisės aktų arba priimant naujas priemones, Komisija 
atliktų išsamų reikalavimų laikymosi galimų sąnaudų poveikio, poveikio užimtumui ir 
naštos ir galimos naudos ES piliečiams, sektoriams ir bendrovėms, įskaitant MVĮ, 
poveikio vertinimą; mano, kad vertinant Sąjungos teisės aktus ir priemones daugiau 
dėmesio reikėtų skirti įgyvendinimui valstybėse narėse ir reikėtų ištirti, kas atsitinka, jei 
Sąjungos teisės aktai yra įgyvendinami ir aiškinami tokiu būdu, kuriuo sukuriamos 
nereikalingos ir netikėtos reguliavimo kliūtys MVĮ ir panašioms didesnėms 
bendrovėms; ragina Komisiją remti reglamentavimo nuoseklumą ir pripažinti 
pažangiojo reglamentavimo veiksnį, kuriuo siekiama sumažinti biurokratines kliūtis 
nemažinant teisės aktų poveikio ar nežeminant socialinių ir aplinkosauginių standartų, 
ypač tuomet, kai tradicinė pramonė turi prisitaikyti dėl reglamentavimo sprendimų; 
mano, jog skaitmeninimo ir priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo priemones 
reikėtų kurti taip, kad jos teiktų galimybių bendrovėms, įskaitant MVĮ, ir mažintų naštą 
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susijusiam sektoriui; 

100. tikisi, kad pramonės strategija nesukurs nereikalingos reglamentavimo naštos 
bendrovėms, ypač MVĮ, ir bus laikomasi principo „kiek plius, tiek minus“, kuriuo 
siekiama nustatyti, ar dėl naujų nuostatų patiriamos reikalavimų laikymosi išlaidos, taip 
pat išsiaiškinti, kurias galiojančias nuostatas reikia panaikinti arba persvarstyti, taip 
užtikrinant, jog reikalavimų laikymosi išlaidos tam tikrame sektoriuje nedidėtų, tačiau 
nebūtų daromas poveikis teisės aktų leidėjų prerogatyvoms; mano, kad tokį pasiūlymą 
reikia grįsti įrodymais, dėl jo reikia plačiai konsultuotis, užtikrinti teisės akto ir 
socialinių ir aplinkosauginių standartų poveikį, taip pat parodyti aiškią ES veiksmų 
naudą; mano, kad ES, siekdama geriau užtikrinti proporcingumą, turi labiau įtvirtinti 
savo principus „svarbiems klausimams skirti daug dėmesio, o nesvarbiems – mažai“;

101. pabrėžia, kad viešojo administravimo subjektai turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį 
užtikrinant verslui palankią ekonominę aplinką ir mažinant administracinę naštą 
įmonėms, sykiu užtikrinant visapusišką Sąjungos etinių, socialinių, aplinkosauginių ir 
su skaidrumu susijusių standartų ir darbuotojų saugos taisyklių laikymąsi; mano, kad 
viešajame sektoriuje ir tarp jo darbuotojų turėtų būti skatinamos e. valdžios priemonės, 
skaitmeninių inovacijų politika ir skaitmeninių įgūdžių ugdymas; ragina Komisiją 
užtikrinti keitimąsi geriausia nacionaline ir regionine patirtimi šioje srityje, ypatingą 
dėmesį skiriant viešajam ekonomikos konkurencingumo valdymui;

102. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanga

Šis pranešimas apie ES pramonės politiką rengiamas pasaulinės ekonomikos krizės akivaizdoje. 
Ekonominiai koronaviruso proveržio padariniai nulėmė nuo Antrojo pasaulinio karo laikų 
neregėtą simetrinį paklausos ir pasiūlos šoką. ES bendrovių finansinė padėtis dramatiškai 
pablogėjo, todėl kyla problemų dėl jų gebėjimo investuoti.

Pirmoji Naujausiųjų laikų pandemija smogė kaip tik tuo metu, kai Sąjunga buvo pasirengusi 
paspartinti dvi dideles – skaitmeninę ir aplinkosauginę – epochinės reikšmės pertvarkas, 
kurioms reikia didžiulių privačių ir viešųjų investicijų. Todėl pranešime siūlomi du skirtingi 
pramonės politikos etapai: pirmasis – gamybos sistemos atkūrimas, antrasis – sistemos 
rekonstrukcija ir pertvarkymas. Komisijos atliekamas veikiančių gamybos ekosistemų 
nustatymas turėtų būti pagrindinė bet kurios iniciatyvos pramonės politikos srityje gairė, 
leidžianti atrinkti intervencines priemones, prioritetus ir koordinuoti iniciatyvas mokslinių 
tyrimų, švietimo ir investicijų srityse.

ES vykdoma pramonės politika dažnai neaiški ir teorinė – deklaratyvaus principų 
demonstravimo nesugebant suteikti pakankamai išteklių, kuriant perteklinį reglamentavimą ir 
vykdant pernelyg biurokratiškus mechanizmus derinys. Todėl šiame pranešime daugiausia 
dėmesio skiriama priemonėms ir konkretiems veiksmams, kurių reikia imtis, o ne ketinimų 
deklaracijoms. Kad Europos pramonės politika būtų veiksminga, reikia atitinkamo dydžio 
biudžeto ir papildomų išteklių iš nacionalinių biudžetų bei Europos vertybinių popierių 
(euroobligacijų) emisijos. Tuščių kalbų laikas baigėsi, reikia imtis veiksmų. Nebegalime sau 
leisti kitų klaidingų startų.

Tarptautinis kontekstas. Ryžtingesnė Sąjunga

Žinome, kad abu etapai vyks tarptautinių ekonominių santykių sistemoje, kuri daug žiauresnė 
ir sudėtingesnė nei buvo per pastaruosius tris dešimtmečius. Uždaresnė ir protekcionistinė 
sistema, aiškiai padalyta tarp rinkos ekonomikos šalių ir šalių, kuriose vis dar vyrauja valstybės 
kapitalizmas, kuris dažnai būna agresyvus. Dėl šios priežasties ES, tvirtai laikydamasi 
laisvosios prekybos principo ir daugiašalės sistemos, turės įdiegti veiksmingesnes prekybos 
apsaugos priemones ir tinkamesnę užsienio investicijų tikrinimo sistemą. Tas pats pasakytina 
apie tiekimo saugumą, įskaitant strateginių gamybos sektorių sugrąžinimo mechanizmų 
skatinimą. Taip pat labai svarbu, kad kiekvienas ES pramonės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo planas būtų papildytas anglies dioksido pasienio mokesčiu, kuriuo būtų 
užkirstas kelias anglies dioksido nutekėjimui. Be to, derybose dėl laisvosios prekybos 
susitarimų reikės atspindėti kintančių tarptautinių santykių pobūdį ir ES aplinkosaugos tikslus. 
Reikės atidžiau atrinkti rinkos sandorio šalis, o tvarumo sąlygos turės būti kur kas griežtesnės 
už dabartines.

Pirmas etapas. Ekonomikos gaivinimas

Bendrosios rinkos išsaugojimas turi būti vienas iš pirmojo etapo ES veiksmų ramsčių. Bendroji 
rinka iš COVID-19 krizės išeis labiau susiskaidžiusi ir nesubalansuota. Dalinis valstybės 
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pagalbos taisyklių taikymo sustabdymas naudingas šalims, turinčioms daugiau finansinių 
išteklių. Reikia imtis skubių veiksmų siekiant pakeisti nacionalines paramos įmonėms ir 
darbuotojams sistemas Komisijos valdomomis ES programomis. Svarbiausias Ekonomikos 
gaivinimo fondo tikslas turėtų būti dėmesys labiausiai nukentėjusioms valstybėms narėms, 
kurios suteikė mažiau paramos.

Kitas svarbus atkūrimo strategijos elementas turėtų būti įmonių rekapitalizavimo priemonės. 
Atsižvelgdami į pablogėjusį skolos ir nuosavo kapitalo santykį, turėtumėme didesnėms 
įmonėms teikti tvirtą fiskalinę paramą ir tiesioginę prieigą prie kapitalo, numatant aiškias 
pasitraukimo sąlygas ir valdymo neutralumą. Skirstant šiuos išteklius Ekonomikos gaivinimo 
fondas turėtų būti skirtas tam tikroms bendrovėms.

Gamybos ekosistemoms, kurias pandemija paveikė stipriausiai, pvz., turizmui ir aviacijai, 
turėtų būti skirta didesnė negrąžinamos paramos dalis ir jos turėtų ilgiau naudotis specialia 
valstybės pagalbos sistema.

Antras etapas. Rekonstrukcija ir pertvarkymas

Europos ekonomikai, kad atsigautų, reikės tvirtos viešųjų investicijų programos. Todėl labai 
svarbu, kad Stabilumo pakto taisyklių taikymo sustabdymas būtų tęsiamas bent jau į 
skaitmeninimą ir aplinkosaugą orientuotų investicijų atžvilgiu. 

Europos žaliajame kurse numatytas finansavimas dar prieš krizę pasirodė esąs visiškai 
nepakankamas, kad būtų galima imtis perėjimo darbų. Dėl šios priežasties Ekonomikos 
gaivinimo fondą reikėtų pertvarkyti į Rekonstrukcijos ir pertvarkymo fondą. Veiksmų ir 
programų struktūrą reikės pakeisti taip, kad ji būtų labiau orientuota į skaitmeninius ir 
aplinkosauginius tikslus. Dėl vieno dalyko turi būti aišku: be reikšmingos ES paramos, 
teikiamos iš patikimo biudžeto, ir Ekonomikos gaivinimo fondą pertvarkius į Rekonstrukcijos 
ir pertvarkymo fondą, suteikus valstybėms narėms didesnę investicijų laisvę, iki 2050 m. nėra 
galimybių pasiekti neutralaus poveikio klimatui tikslo. Kartu su Rekonstrukcijos ir 
pertvarkymo fondu visos ES programos, pradedant programa „Europos horizontas“, turės būti 
sustiprintos ir susietos su nacionaliniais planais. Reikia išsamiai peržiūrėti valstybės pagalbos 
ir susijungimų taisykles, siekiant atitinkamai pagreitinti pramonės pertvarką, sutelkiant daugiau 
finansinių išteklių, ir padėti įmonėms tapti ES lyderėmis; taip pat reikėtų parengti nuostatas dėl 
deramų stebėsenos priemonių, kad būtų apsaugota bendroji rinka ir tiekėjų grandinės. 

Nereikėtų nuvertinti mūsų pokyčių, kuriuos mums teks atlikti, masto, išsamumo ir apimties. 
Pavyzdžiui, manome, kad plieno pramonė yra labai svarbi visai mechaninės inžinerijos ir 
automobilių pramonės gamybos grandinei. Siekiant sumažinti priklausomybę nuo iškastinio 
kuro reikės: 1) suteikti galingų paskatų keisti mašinas, įrenginius ir technologijas, 2) teikti 
subsidijas siekiant remti šiuo metu nekonkurencingoms dujų kainoms naudojimui plieno 
gamyboje, 3) pradėti taikyti pasienio anglies dioksido mokestį siekiant užkirsti kelią pigiam, 
aplinką teršiančiam importui. Akivaizdu, kad tik taikant holistinį požiūrį, kuris yra itin brangus, 
galime padėti sumažinti išmetamų teršalų kiekį nepakenkiant ES pramonei.

Priemonės ir metodai. Veiksmingesnė pramonės politika

Pranešime siūlomi keli pakeitimai, kaip toliau vykdyti pramonės politiką. Pirma, reikėtų atlikti 
poveikio analizę prieš galutinai nusprendžiant taikyti bet kokias naujas taisykles. Ekonomikai 
atsigaunant neįsivaizduojama, kad krizės ištiktiems sektoriams būtų užkraunama standartų, 
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kurių laikymasis reikalauja brangių pakeitimų, našta. Tačiau antrajame etape reikia skirti 
pakankamai lėšų perėjimui paremti. 

Kita pranešime pateikiama rekomendacija dėl metodų susijusi su pagrindinių veiklos rezultatų 
rodiklių sistema, kad būtų galima įvertinti ES pradėtų taikyti priemonių veiksmingumą. 

Galiausiai, vietoje tradicinių viešaisiais pirkimais pagrįstų paskatų rekomenduojama naudoti 
bendro finansavimo priemonę pagal nacionalines mokesčių kredito schemas investicijoms ir 
moksliniams tyrimams skatinti. Šia galimybe, kuri turėtų būti taikoma visoms ES priemonėms 
ir fondams, užtikrinamos didesnės galimybės gauti finansavimą MVĮ, didesnis lėšų naudojimo 
veiksmingumas, mažiau biurokratinių kliūčių ir mažesnės paslaugų teikimo išlaidos.
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– Marc Botenga (šešėlinis pranešėjas ir mažumos nuomonės autorius),
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– Sira Rego.

Pramonės strategija gali padėti visuomenei demokratiškai nuspręsti, ką, kur ir kokiomis 
sąlygomis gaminti, ir pramonę paversti neįkainojama vertybe žmonėms ir planetai. Tačiau 
pramonės strategija taip pat gali palikti šiuos sprendimus rinkai; tokiu būdu ji būtų vien tik 
milžiniškas viešųjų subsidijų perkėlimas, finansuojant privačiųjų korporacijų pelną ir 
prioritetus.

Pasirinkimai šiame pranešime yra neteisingi. Pranešime tariamai įsipareigojama vykdyti 
socialinius ir su klimatu susijusius reikalavimus, tačiau sistemingai teikiamas prioritetas 
daugianacionalinių korporacijų konkurencingumui ir poreikiams. Atsisakoma viešąsias 
subsidijas susieti su kokybiškų darbo vietų išsaugojimu ar dividendų mokėjimo sustabdymu. 
Siūloma idėja mokėti papildomus mokesčių kreditus, tačiau korporacijos neturi prisiimti 
sąžiningos mokesčių dalies. Ironiška, jog pranešime primenama, kad mokesčių rojuose 
neregistruotos bendrovės taip pat nusipelno paramos.

Žaliosios subsidijos teikiamos neįsipareigojant laikytis išmetamų teršalų kiekio mažinimo 
tikslų. Beveik nepaminėta liberali ES tvarios veiklos klasifikacija (taksonomija), nenurodoma, 
kad griežtai privaloma laikytis reikalavimų, tačiau sutinkama naudoti iškastines dujas.

Abejojant susijungimo ir antimonopoliniais apribojimais pranešime populiarinama „labiau 
koncentruota vidaus rinka“, taigi, didinami skirtumai tarp regionų ir MVĮ priklausomybė nuo 
dominuojančių daugianacionalinių subjektų. Pranešimas nenumato netgi strateginiuose 
sektoriuose jokio vaidmens viešajam gamybos sektoriui, taip pat nenumatyta plataus užmojo 
viešųjų socialinių ir su klimatu susijusių planų. Darbuotojai ir klimatas nusipelno daugiau.
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APLINKOS, VISUOMENĖS SVEIKATOS IR MAISTO SAUGOS KOMITETO 
NUOMONĖ

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl naujos Europos pramonės strategijos
(2020/2076(INI))

Nuomonės referentas(*): Danilo Oscar Lancini

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis

PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

A. kadangi ES pramonės sektorius turėtų būti remiamas atsigaunant po COVID-19 krizės, 
kad būtų pereinama prie atsparios, tvarios, nulinės taršos, žiedinės, neutralaus poveikio 
klimatui, suskaitmenintos ir konkurencingos pramonės, o visi sektoriai prisidėtų prie 
tikslo vėliausiai iki 2050 m. pasiekti poveikio klimatui neutralumą ir prie aplinkos 
apsaugos;

B. kadangi pramonė yra ypač svarbi Europos pažangai ir klestėjimui ateityje; ji sudaro 
daugiau kaip 20 proc. ES ekonomikos ir jame dirba apie 35 mln. žmonių; kadangi tvirta 
pramoninė bazė yra būtina, kad žalioji pertvarka būtų sėkminga;

C. kadangi Europos pramonė šiuo metu labai priklauso nuo trečiųjų šalių pramonės 
pajėgumų ir žaliavų; kadangi COVID-19 pandemija parodė didelių strateginių vaistų ir 
medicininės įrangos gamybos pramonės objektų praradimo keliose valstybėse narėse 
poveikį, ir dėl to sutriko vertės grandinės ir išryškėjo pagrindinių Europos strateginių 
pramonės sektorių pažeidžiamumas, taip pat poreikis išsaugoti tokius pajėgumus 
bendrosios rinkos viduje;

D. kadangi dėl COVID-19 pandemijos išryškėjo didesnė rizika, susijusi su mėginimais 
įsigyti sveikatos priežiūros pajėgumus naudojant tiesiogines užsienio investicijas, ir 
padidėjo dalijimasis šiais gyvybiškai svarbiais pajėgumais bendrojoje rinkoje;

E. kadangi ES ekonomikos gaivinimo programoje numatyta precedento neturinti 1,85 trln. 
EUR suma investicijoms į skaitmeninimą ir žaliąjį ES pramonės, darbo vietų ir 
ekonomikos augimo gaivinimą;
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F. kadangi gaivinimas po COVID-19 krizės suteikia galimybę iš tikrųjų integruoti tvarumą į 
pramonės gamybą ir paspartinti žaliąją pertvarką;

G. kadangi naujoji Europos pramonės strategija turėtų sudaryti sąlygas teisingai žaliajai 
pertvarkai; kadangi teisinga pramonės strategija, įgyvendinama kaip neatsiejama Europos 
žaliojo kurso dalis, turėtų padidinti užimtumą ir ekonomines galimybes, apsaugos mūsų 
klimatą ir aplinką ateities kartoms ir tapti laikmečio sąlygas atspindinčia politika, 
padėsiančia tvariu būdu atstatyti Europos ekonomiką;

H. kadangi pramonės strategija būtina sudaryti sąlygas Europos pramonės skaitmeninei ir 
žaliajai pertvarkai, kartu išsaugant Europos konkurencingumą, klestėjimą ir darbo vietas, 
ir remti Europos pramonę, kad ji taptų atsparesnė, aplinkos atžvilgiu tvari, konkurencinga 
pasaulio mastu ir suskaitmeninta; pabrėžia, kad pramonės strategijoje siekiama ne tik 
sudaryti sąlygas energijai imlių pramonės šalių pertvarkai, bet ir sukurti platesnę tvarią 
pramonės bazę, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), kurios yra svarbi Europos 
ekonomikos dalis;

I. kadangi nesąžininga tarptautinė konkurencija ir pasauliniai iškraipymai padarė neigiamą 
įtaką Europos pramonės konkurencingumui; kadangi ne ES esančios bendrovės dažnai 
naudojasi ne tokiomis griežtomis klimato ir aplinkos apsaugos taisyklėmis ir mažesnėmis 
darbo sąnaudomis atitinkamose savo šalyse; kadangi tai palengvino Europos pramonės 
perkėlimą, o tai savo ruožtu padarė žalos aplinkai ir socialinės žalos;

J. kadangi Sąjunga turėtų daryti didelę įtaką pasauliniams klimato ir aplinkos apsaugos 
veiksmams, įgyvendindama savo vidaus rinką ir vykdydama žaliąją diplomatiją, taip pat 
parodydama, kad gali pirmauti klimato ir aplinkos apsaugos srityse, taip pat remdama į 
ateitį orientuotų pramonės šakų plėtrą ir aukštus socialinės apsaugos standartus;

K. kadangi ES patirtis rodo, kad ekonomikos augimas ir klimato apsauga yra tarpusavyje 
neprieštaraujantys tikslai, nes ES išmetamųjų teršalų kiekis yra 23 proc. mažesnis, 
palyginti su 1990 m., o jos BVP padidėjo 61 proc.;

L. kadangi ES pramonė pradėjo pertvarką, tačiau jai vis dar tenka 20 proc. ES išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio; kadangi pramonės sektoriui ir visoms su juo 
susijusioms vertės grandinėms pertvarkyti reikia 25 metų;

M. kadangi dėl skaitmeninių technologijų pramonės įvaizdis kinta, jos leidžia kurti naujus 
verslo modelius, sudaro sąlygas pramonei tapti našesnei, darbuotojams suteikia naujų 
įgūdžių ir padeda mažinti ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio kuro;

N. kadangi pagal Sutarties 151 straipsnį valstybės narės privalo skatinti kurti geresnes 
darbuotojų gyvenimo ir darbo sąlygas, kad, nuosekliai siekiant pažangos, jos būtų 
suvienodintos;

O. kadangi dėl valstybių narių mokesčių konkurencijos skirtingų mokesčių taisyklių 
bendrojoje rinkoje gali atsirasti asimetrija ir agresyvus mokesčių planavimas, kurį vykdo 
tarptautinės įmonės, ir dėl to ekonomika, kurioje sukuriama tikroji vertė, netenka 
pertvarkai reikalingų išteklių;

1. ragina Komisiją įvertinti COVID-19 poveikį Europos pramonei ir pateikti į ateitį 
orientuotą suderintą atsaką, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos pramonės 
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atgaivinimui, kuris padės įvykdyti dvejopą skaitmeninę ir žaliąją pertvarką siekiant 
poveikio klimatui neutralumo, žiediškumo ir nulinės taršos, kartu užtikrinant 
konkurencingumą ir atsparumą, laikantis Europos žaliojo kurso;

2. pabrėžia, kad visi sektoriai ir pramonės vertės grandinės, ypač energijai imlūs sektoriai, 
turės atlikti pagrindinį vaidmenį siekiant Europos žaliojo kurso tikslų ne tik mažinant jų 
išmetamo anglies dioksido rodiklį, bet ir paspartinant pertvarką teikiant prieinamus ir 
švarių technologijų sprendimus, plėtojant ir kuriant ekonomiškai perspektyvių, tvarių 
produktų bei procesų vertės grandines ir plėtojant naujus tvarius verslo modelius;

3. ragina valstybes nares įgyvendinant daugiametę finansinę programą (DFP) ir kuriant 
naujus nuosavus išteklius remti plataus užmojo ekonomikos gaivinimo plano ir 
priemonės „Next Generation EU“ kūrimą; pabrėžia, kad ekonomikos gaivinimo fondų 
naudojimas turėtų visiškai atitikti Sąjungos klimato ir aplinkosaugos srities teisės aktus ir 
skatinti žaliąją pertvarką;

4. pabrėžia ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ir strateginių 
investicijų priemonės svarbą remiant investicijas ir skatinant pagrindines Europos 
pramonės šakas, siekiant padėti sustiprinti ir kurti Europos strategines vertės grandines ir 
mano, kad ją galėtų papildyti strateginių tiekimo grandinių įvairinimo fondas, kad būtų 
sumažintas per didelis pasitikėjimas atskirais tiekėjais ir aktyviai remiamos įmonės 
įvairinant gamybą strateginiuose sektoriuose; ragina Komisiją nedelsiant pateikti 
konkrečius pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kad būtų užtikrintos 
veiksmingos vienodos sąlygos ir apsaugotos pagrindinės pramonės šakos nuo 
nesąžiningos valstybės valdomų ar valstybės subsidijuojamų investuotojų iš trečiųjų šalių 
konkurencijos;

5. ragina Komisiją įgyvendinant priemonės „Next Generation EU“ programas ir priemones 
daugiausia dėmesio skirti sektoriams, kurie ekonominiu ir darbo požiūriu nuo 
koronaviruso sukeltos krizės nukentėjo labiausiai;

6. palankiai vertina tai, kad ES ekonomikos gaivinimo planu siekiama pritraukti investicijas 
į tvarią neutralaus poveikio klimatui pramonę; ypač palankiai vertina tai, kad dvigubai 
padidėjo investicijos į švaraus vandenilio technologijas, kadangi švarus vandenilis gali 
padėti sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, atgaivinti ES 
ekonomiką ir atverti kelią poveikio klimatui neutralumui 2050 m., remiant sunkiai prie 
priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo prisitaikančius sektorius, visų pirma 
energijai imlius sektorius; atkreipia dėmesį, kad buvo įsteigtas Švaraus vandenilio 
aljansas; atkreipia dėmesį į ES pirmavimo galimybes švaraus vandenilio srityje; mano, 
kad švaraus vandenilio gamyba ir įvairaus jos potencialo moksliniai tyrimai turi tapti ES 
pramonės strategijos prioritetu; ragina skirti strategines investicijas švaraus vandenilio 
gamybai ir naudojimui, reikiamo infrastruktūros tinklo sukūrimui ir moksliniams 
tyrimams bei inovacijoms skatinti;

7. pabrėžia, kad svarbu pripažinti ekonomikos gaivinimo plano, ES klimato ir skaitmeninių 
užmojų bei veiksmingos pramonės strategijos ryšį;

8. pabrėžia, kad ES turėtų stiprinti savo pramoninius ir technologinius gebėjimus, 
pasitelkdama investicijas į pagrindines švarias technologijas, kad būtų didinama atvira 
strateginė autonomija ir atsparumas, kartu užtikrinant tvarumą, konkurencingumą ir 
aukšto lygio socialinę bei ekonominę jos žmonių gerovę bei nelygybės mažinimą, nė 
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vieno nepaliekant nuošalyje, kurie derėtų su dvejopa skaitmenine ir žaliąja pertvarka ir 
padėtų ją vykdyti;

9. palankiai vertina tai, kad buvo įsteigtas teisingos pertvarkos mechanizmas, kuriuo 
siekiama užtikrinti, kad būtų remiami su sunkumais, kylančiais dėl perėjimo prie 
neutralizuoto poveikio klimatui ekonomikos, susiduriantys darbuotojai ir bendruomenės 
ir kad įmonės galėtų investuoti į tvarias gamybos technologijas; pabrėžia, kad svarbu 
užtikrinti plačių užmojų Teisingos pertvarkos fondo, kuris turėtų visų pirma prisidėti 
kuriant tvarias darbo vietas ir keliant darbuotojų kvalifikaciją bei juos perkvalifikuojant, 
finansavimą; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją ir valstybes nares pripažinti, kad 
profesinio rengimas ir mokymas yra būtinas siekiant palengvinti ir skatinti atitinkamų 
darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą ir padidinti jų įsidarbinimo 
galimybes ir gebėjimą prisitaikyti prie naujų darbo vietų; pabrėžia, kad teisinga pertvarka 
ir nelygybės mažinimas turėtų būti integruotas į socialinę, ekonominę ir aplinkos politiką 
visais lygmenimis;

10. primygtinai ragina Komisiją gerokai sustiprinti paramą inovacijoms į neutralaus anglies 
dioksido poveikio pramonės kūrimą, proveržio technologijoms diegimą ir tvaraus verslo 
lyderius, laikantis technologijų požiūriu neutralaus požiūrio ir kartu vengiant 
nereikalingos reglamentavimo naštos, visų pirma MVĮ, ir ją šalinant; todėl ragina 
Komisiją nedelsiant įgyvendinti pramonės strategijoje paskelbtus veiksmus ir 
finansavimo galimybes; pabrėžia, kad ES institucijos, valstybės narės, regionai, pramonė 
ir visi kiti svarbūs veikėjai turėtų dirbti kartu siekiant kurti pirmaujančias švarių 
technologijų srities rinkas ir užtikrinti, kad Europos pramonė būtų pasaulinė lyderė;

11. mano, kad pramoniniai moksliniai tyrimai ir inovacijos bus labai svarbūs įgyvendinant 
plačių užmojų ES 2030 m. darnaus (ekonominio, aplinkos ir socialinio) vystymosi tikslus 
ir ilgalaikius klimato bei energetikos tikslus.

12. pažymi, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos yra labai svarbūs siekiant įveikti klimato 
krizę; ragina Komisiją gerinti verslo ir pramonės sąlygas, kad būtų padidintas jų 
konkurencingumas šioje srityje;

13. pabrėžia, kad investicijos į žaliąsias technologijas, tvarius sprendimus ir naujas galimybes 
bendrovėms gali paversti žaliąjį kursą nauja ekonomikos augimo strategija, kuri galėtų 
būti naudinga novatoriškoms MVĮ;

14. primena, jog Komisija turėtų atsižvelgti į įvairias pramonės ekosistemas, kad 
įgyvendinant pramonės strategijoje nurodytas programas būtų laikomasi individualaus 
požiūrio, atsižvelgiant į technologiškai mažiau išsivysčiusių regionų poreikius;

15. palankiai vertina Komisijos iniciatyvą išplėsti skaitmeninių inovacijų centrų apimtį 
visuose Europos regionuose, kad MVĮ galėtų integruoti skaitmenines inovacijas, taip 
kuriant savanoriškos veiklos ir mokymo galimybes skaitmeninių technologijų srityje; 

16. pabrėžia, kad ES politika turėtų būti nuosekli ir koordinuota visuose sektoriuose, ir ja 
turėtų būti siekiama sumažinti dubliavimąsi ir skatinti sąveiką; pabrėžia, koks yra svarbus 
klimato ir aplinkosaugos aspekto integravimas visuose politikos sektoriuose; ragina 
Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad galiojantys teisės aktas būtų tinkamai 
įgyvendinami ir visapusiškai vykdomi; mano, kad turėtų būti supaprastintos galimybės 
gauti ES finansavimą, ypač MVĮ, pereinant prie atsparios, žaliosios ir skaitmeninės 
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ekonomikos;

17. pripažįsta, kad nuosekli, nuspėjama ir sąžininga intelektinės nuosavybės teisių sistema 
pagal būsimą vaistų strategiją yra svarbus veiksnys siekiant išsaugoti Europos 
konkurencingumą; ragina veiksmingai įgyvendinti šią sistemą, išsaugoti technologinį 
savarankiškumą, skatinti investicijas ir skatinti tvarius novatoriškus sprendimus, ir visų 
pirma remtis vartotojų ir pacientų interesais;

18. pabrėžia, kad iš tikrųjų veiksminga Europos pramonės strategija ir politika turi būti 
grindžiamos plačių užmojų klimato veiksmais ir tikslais remiantis Klimato teisės aktu, 
pateikiant ateities pramonės formavimo veiksmų planą, pagal kurį visi sektoriai prisidėtų 
siekiant poveikio klimatui neutralumo tikslo kuo anksčiau ir ne vėliau kaip iki 2050 m.;

19. pabrėžia, kad reikia suderinti naująją pramonės strategiją su neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos tikslu iki 2050 m., kartu pabrėžiant, kad Europos klimato politika turi būti 
pagrįsta įrodymais;

20. pabrėžia, kad svarbu derinti veiksmus, kuriais siekiama sumažinti išmetamųjų teršalų 
kiekį, su ekonomikos augimu, didesniu konkurencingumu ir ES piliečių gerovės 
gerinimu;

21. teigia, kad pramonės strategijoje taip pat turi būti nustatyti būdai, kaip MVĮ gali prisidėti 
prie išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo ir aplinkos apsaugos 
ES, papildant jau dedamas pastangas ir įgyvendinamą politiką bei teikiant papildomas 
priemones, kad šios įmonės neatsiliktų ir prisidėtų vykdant žaliąją pramonės pertvarką 
pereinant prie neutralizuoto poveikio klimatui ekonomikos;

22. pabrėžia, kad reikia užtikrinti vienodas sąlygas visame pasaulyje; ragina persvarstyti ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ES ATLPS) atsižvelgiant į klimato srities 
tikslus ir nustatyti pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmą, kad būtų sudarytos 
sąlygos pažangiam į kitas šalis perkeltos gamybos sugrąžinimui ir trumpesnėms vertės 
grandinėms; pabrėžia, kad pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmas gali vaidinti 
svarbų vaidmenį siekiant išvengti anglies dioksido nutekėjimo;

23. pakartoja, kad tvirtai remia Komisijos žaliajame kurse nustatytą tikslą įdiegti pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmą; ragina Komisiją šią reformą įtraukti į 2020 m. 
Komisijos darbo programą;

24. ragina Komisiją oficialiai įtvirtinti procesą, kurį taikant besivystančioms šalims būtų 
prieinamos ir įperkamos mažo anglies dioksido kiekio technologijos;

25. ragina laisvosios prekybos susitarimais skatinti prekybos, klimato it aplinkos apsaugos, 
muitų, rinkos priežiūros ir pramonės politikos priemonių darną su Europos žaliojo kurso 
tikslais; be to, ragina į visus prekybos susitarimus įtraukti įgyvendinamus prekybos ir 
darnaus vystymosi skyrius; pabrėžia, kad svarbu toliau skatinti aukštų ES socialinių, 
aplinkos ir saugos standartų abipusiškumą sudarant prekybos susitarimus ir vykdyti 
atsparesnę muitinės bei rinkos priežiūros politiką; primygtinai reikalauja, kad muitinis 
tikrinimas visoje ES būtų vykdomas laikantis tų pačių standartų, koordinuojant veiksmus 
su valstybėmis narėmis ir visapusiškai laikantis subsidiarumo principo;

26. ragina į laisvosios prekybos susitarimus įtraukti privalomus ir plataus užmojo klimato 
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skyrius; pakartoja, kad būsimasis išsamaus patikrinimo teisės aktas yra svarbus;

27. ragina Komisiją daugiau kruopščiai įvertinti Europos priklausomybės nuo importo 
poveikį trečiosioms šalims, visų pirma šalims, kuriose valstybė turi didelę rinkos dalį, ir 
įtraukti priemones, skirtas kovoti su bet kokiais pasaulinių vertės grandinių sutrikdymais, 
konkrečiai naudojantis aktyvesniu ES koordinavimu ir strateginėmis pasaulinėmis 
partnerystėmis;

28. primena, kad pagal pramonės strategiją žiedinės ekonomikos principų taikymas visuose 
sektoriuose ir pramonės šakose gali suteikti galimybę iki 2030 m. visoje ES sukurti 
700 000 naujų darbo vietų, iš kurių dauguma būtų MVĮ; pabrėžia žiedinės ekonomikos 
teikiamas galimybes mažinant energijos ir išteklių sunaudojimą, didinant pajėgumus ir 
užtikrinant patikimą perdirbtų medžiagų, kurios yra ypač svarbios žaliosios energijos ir 
skaitmeninių technologijų srityse, tiekimą; mano, kad ES pramonės strategija turi būti 
įgyvendinama kartu su žiedine ekonomika ir žiedinės ekonomikos veiksmų planu ir ja 
turi būti užtikrinamas Europos ekonomikos perėjimas prie netoksiškos žiedinės 
ekonomikos; ragina papildomai remti tyrimų ir plėtros programas, kuriomis siekiama 
skatinti perėjimą prie saugios ir tvarios žiedinės ekonomikos, skatinant novatoriškus 
sprendimus ir esamų technologijų plėtotę strateginiuose sektoriuose;

29. pabrėžia, kad siekiant pagerinti ekonomikos žiediškumą, paklausos priemonės, kaip antai 
tvaraus vartojimo skatinimas ir dažnesnis žaliųjų viešųjų pirkimų rengimas, yra tik viena 
medalio pusė, ir kad reikės dėti dideles pastangas siekiant efektyviau naudoti išteklius ir 
žiediškumą gamybos procesuose; ragina Komisiją šiuo tikslu nustatyti aiškius tikslus ir 
teisinę sistemą; šiuo atžvilgiu palankiai vertina tai, kad yra paskelbta tvarios gaminių 
politikos programa ir nustatyti privalomi reikalavimai dėl perdirbtų medžiagų;

30. ragina Komisiją nustatyti plataus užmojo konkretiems sektoriams skirtus tikslus, 
susijusius su efektyvaus išteklių naudojimo gerinimu, pradedant nuo labiausiai ištekliams 
imlių sektorių; mano, kad bendradarbiaujant su pramonės asociacijomis, įmonėmis, 
profesinėmis sąjungomis, pilietine visuomene ir akademine bendruomene, taip pat turėtų 
būti parengtos veiksmų gairės, kuriomis būtų vadovaujamasi skirtinguose sektoriuose 
pereinant prie žiediškumo; pabrėžia, kad svarbu turėti aiškią stebėsenos sistemą, kurioje 
būtų teikiama išsami ir viešai prieinama informacija apie pasiektą pažangą;

31. pabrėžia žiedinės bioekonomikos ir miškų pramonės teikiamas galimybes skatinant 
konkurencingą ir tvarią pramonę; ragina valstybes nares skatinti investicijas į 
atsinaujinančiuosius ir perdirbamus biologinius produktus ir viešuosius pirkimus šioje 
srityje;

32. pabrėžia, koks yra svarbus išteklių ir energijos vartojimo efektyvumas siekiant sumažinti 
priklausomybę nuo rūdos ir iškastinio kuro importo; pabrėžia, kad atliekų kiekio 
mažinimas ne tik sumažins taršą, bet ir padės sutaupyti brangių išteklių;

33. pabrėžia, kad būtina mažinti atliekas pramonės sektoriuje; ragina Komisiją nustatyti 
privalomus pramoninių pakavimo medžiagų pakartotinio naudojimo tikslus; ragina 
suderinti pakuotes verslo sektoriuose ir valstybėse narėse, kad būtų supaprastintos užstato 
schemos;

34. palankiai vertina Komisijos paskelbtą cheminių medžiagų tvarumo strategiją siekiant 
užtikrinti nulinę taršą netoksiškoje aplinkoje; pabrėžia, kad Europos chemijos pramonė 
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yra viena iš svarbiausių pramonės šakų siekiant Sąjungos ekonominės gerovės, tačiau jai 
trūksta tvarumo energijos vartojimo ir poveikio aplinkai srityse; pabrėžia, kad svarbu 
pasiekti energijos vartojimo efektyvumą, žiediškumą ir nulinę taršą, ypač šiame 
sektoriuje;

35. atkreipia dėmesį į chemijos pramonės indėlį į daugelį strateginių vertės grandinių ir 
kuriant anglies atžvilgiu neutralias, efektyviai išteklius naudojančias ir žiedines 
technologijas bei sprendimus; ragina sukurti tvarią cheminių medžiagų politiką, suderintą 
su pramonės strategija;

36. pabrėžia, kad Europos pramonės strategija turėtų būti visiškai suderinta su būsima 
cheminių medžiagų tvarumo strategija, remiantis pavojingų medžiagų pašalinimu ir 
perėjimu prie saugesnių alternatyvų, ypač daug dėmesio skiriant cheminių medžiagų, 
pvz., endokrininę sistemą ardančių medžiagų, poveikio mažinimui ir prevencijai, siekiant 
apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką;

37. pabrėžia, kad reikia skatinti inovacijas chemijos pramonėje, ir pripažįsta, kad ji gali 
pasiūlyti daug mažo anglies dioksido kiekio technologijų sprendimų; pabrėžia, kad 
inovacijų skatinimas ir pavojingų cheminių medžiagų poveikio žmonėms ir aplinkai 
mažinimas yra pagrindiniai elementai pereinant nuo linijinės prie žiedinės ir tvarios 
chemijos pramonės, kuri šiam itin svarbiam Europos ekonomikos sektoriui suteiktų didelį 
konkurencinį pranašumą;

38. ragina Europos aplinkos agentūrą (EAA) kartu su Europos cheminių medžiagų agentūra 
(ECHA) parengti ataskaitą apie Europos aplinkoje esančias chemines medžiagas; mano, 
kad ataskaitoje turėtų būti įvertintas pavojingų cheminių medžiagų sisteminis pobūdis 
Europos gamybos ir vartojimo sistemose, jų naudojimas gaminiuose, jų buvimas Europos 
aplinkoje ir žmonių sveikatai bei ekosistemoms keliama žala;

39. ragina Komisiją ir valstybes nares, vykdant visuomenės sveikatos politiką, išsaugoti 
gyvybingą moksliniais tyrimais grindžiamą farmacijos pramonę, atsižvelgiant į piliečių ir 
pacientų interesus; primygtinai reikalauja, kad būsimoje Komisijos farmacijos strategijoje 
siūlomos priemonės būtų suderintos su pramonės strategija ir sutelktos į tai, kad Europa 
išliktų novatorė ir pasaulinė lyderė gaminant vaistus ir veikliąsias medžiagas, siekiant 
užtikrinti pacientams galimybę jų gauti; ragina Komisiją parengti farmacijos strategiją, 
kurioje būtų pateiktos tinkamos politikos priemonės, kuriomis siekiama skatinti 
novatoriškų vaistų, naudingų pacientams, kūrimą, užtikrinti stabilią ir veiksmingą 
reglamentavimo sistemą ir visapusiškai išnaudoti sveikatos priežiūros sektoriaus 
skaitmeninės pertvarkos teikiamas galimybes;

40. pabrėžia, jog svarbu, kad Sąjunga išlaikytų saugų ypatingos svarbos medžiagų ir 
naudingųjų iškasenų, vaistinių medžiagų, vaistų ir medicinos reikmenų tiekimą; ragina 
stiprinti Europos vertės grandines siekiant sumažinti priklausomybę nuo trečiųjų šalių 
pagrindinėse strateginėse srityse; ragina Komisiją ir valstybes nares skubiai imtis 
veiksmų siekiant užtikrinti vaistų tiekimo saugumą, sumažinti ES priklausomybę nuo 
trečiųjų šalių ir remti gydymui labai svarbių vaistų gamybą vietos lygmeniu, pirmenybę 
teikiant strateginės svarbos sveikatai svarbiems vaistams, glaudžiai bendradarbiaujant su 
valstybėmis narėmis; primena, kad skiriant bet kokį viešąjį finansavimą turi būti 
reikalaujama visiško investicijų skaidrumo ir atsekamumo, tiekimo Europos rinkoje 
įsipareigojimų ir sąlygų sudarymo pacientams siekti palankiausių rezultatų, įskaitant 
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pagamintų vaistų prieinamumą ir įperkamumą; pabrėžia, kad šia strategija pramonė turi 
būti skatinama įvairinti savo tiekimo grandinę ir parengti vaistų stygiaus rizikos 
mažinimo planą, kad būtų galima pašalinti bet kokias jos tiekimo grandinės spragas ir 
riziką; ragina Komisiją pasiūlyti būdų, kaip užtikrinti, kad pramonės tiekimo grandinės 
tinklas taptų atsparesnis, ir parengti vaistų stygiaus rizikos mažinimo planą, kad būtų 
galima valdyti bet kokį galimą pažeidžiamumą ir riziką svarbiausių vaistų tiekimo 
grandinėje; ragina Komisiją ir valstybes nares, atsižvelgiant į ypatingos svarbos Europos 
sveikatos priežiūros infrastruktūrą, tikrinti tiesiogines užsienio investicijas į vaistų 
gamyklas;

41. ragina Komisiją aktyviau dalyvauti remiant ypatingos svarbos sveikatos infrastruktūros 
objektų apsaugą valstybėse narėse ir pradėti įgyvendinti Europos programą dėl ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų apsaugos (EPCIP) sveikatos infrastruktūros sektoriuje;

42. pabrėžia, koks yra svarbus tinkamai veikiantis ir konkurencingas vaistų ir medicinos 
priemonių sektorius siekiant ES pacientams užtikrinti nuolatinę galimybę gauti vaistų ir 
garantuoti aukšto sveikatos priežiūros paslaugų lygį; mano, kad Komisija turėtų sudaryti 
palankesnes sąlygas dialogui su valstybėmis narėmis ir visais susijusiais 
suinteresuotaisiais subjektais, sukurdama Europos vaistų agentūros (EMA) prižiūrimą 
farmacijos forumą, kad būtų galima vesti išsamias diskusijas klausimais, susijusiais su 
tvarumu farmacijos sektoriuje ir naujų technologijų diegimu sveikatos priežiūros 
sistemose; pabrėžia, kad šiame forume turėtų būti atsižvelgiama į skirtingas nacionalines 
priemones, susijusias su kainų apskaičiavimu ir kompensavimu, taip pat su investicijomis 
ir organizavimu sveikatos priežiūros srityje, siekiant užtikrinti esamas investicijas į 
gamybą Europoje, užtikrinant ilgalaikį tvarumą, konkurencingumą ir tiekimo saugumą; 
ragina Komisiją paremti valstybes nares parengiant ad hoc ES gaires dėl vaistų viešojo 
pirkimo, remiantis dabartinėmis ES viešųjų pirkimų taisyklėmis, kuriose būtų 
atsižvelgiama ne tik į mažiausios kainos kriterijus, visų pirma įgyvendinant ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo kriterijus, bet ir, pvz., siekį užtikrinti ilgalaikį tvarumą, 
konkurenciją, tiekimo saugumą ir investicijų į mokslinius tyrimus ir gamybą skatinimą;

43. atsižvelgdamas į dabartinę sveikatos krizę ir galimas būsimas krizes, remia paskatas ES 
bendrovėms, gamybos skatinimą Europos Sąjungoje, ES priklausomybės nuo trečiųjų 
šalių mažinimą, tam tikrų produktų, ypač rankų dezinfekanto, ventiliatorių ir apsauginės 
įrangos, gamybos pajėgumų didinimą, taip pat skaitmeninių gamybos priemonių, tokių 
kaip 3 D spausdinimas, kurios gali būti naudingos gaminant reikiamą įrangą, sutelkimą ir 
koordinavimą;

44. pabrėžia, kad reikia peržiūrėti ir persvarstyti ES viešųjų pirkimų taisykles siekiant 
užtikrinti tikrai vienodas sąlygas ES įmonėms, ypač toms, kurios gamina tvarius 
produktus ar teikia tvarias paslaugas, pvz., viešojo transporto srityje;

45. pakartoja, kad tvarus transportas yra svarbus kaip pramonės tiekimo grandinės dalis, ir 
ragina į gaminių kainą įtraukti išorės sąnaudas; pabrėžia, kad tvaraus ir išmanaus judumo 
pramonė suteikia ir galimybių, ir atsakomybės vykdant skaitmeninę ir aplinkos apsaugos 
pertvarką, remiant Europos pramonės konkurencingumą ir gerinant susisiekimą, ypač 
automobilių, orlaivių ir erdvėlaivių, geležinkelių ir laivų statybos pramonės šakose; 
ragina Komisiją ir valstybes nares padidinti investicijas į netaršų judumą ir atsparią bei 
saugią transporto infrastruktūrą, ypač į didelės spartos tinklus, ir toliau remti tvarių 
alternatyviųjų degalų plėtrą;
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46. pabrėžia ekologiško judumo galimybes kuriant naujas darbo vietas, skatinant Europos 
pramonę ir mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą transporto sektoriuje; 
ragina parengti plataus masto strategiją dėl plataus elektrifikuotų transporto priemonių 
įkrovimo infrastruktūros tinklo sukūrimo su greito, patikimo ir suderinamo elektrinių 
transporto priemonių įkrovimo stotimis, ir daugiau investuoti į tokį tinklą;

47. atkreipia dėmesį į baterijų technologijų vaidmenį, kurį jos atlieka mažinant judumo ir 
energijos sistemų priklausomybę nuo iškastinio kuro; palankiai vertina Europos baterijų 
aljansą ir Strateginį su baterijomis susijusių veiksmų planą; ragina skatinti ir remti 
baterijų gamybą Europoje, taip pat sukurti nuoseklią ir palaikančią tvarių baterijų 
reglamentavimo sistemą, laikantis žiedinės ekonomikos principų, platesnių ES 
priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo tikslų ir atsižvelgiant į poreikį mažinti 
priklausomybę nuo žaliavų bei ypatingos svarbos medžiagų ir metalų iš trečiųjų šalių;

48. pabrėžia, kad svarbu kurti tvarias baterijų vertės grandines atsižvelgiant į dabartinius ir 
būsimus elektromobilumo poreikius; pabrėžia, kad į naująją baterijų reglamentavimo 
sistemą turėtų būti visapusiškai įtraukti tvarumo reikalavimai, pvz., pakartotinio 
naudojimo ir perdirbimo tikslai bei tvarus ir socialiai atsakingas žaliavų tiekimas; ragina 
Komisiją ir valstybes nares skatinti investicijas į konkurencingą ir tvarų baterijų gamybos 
sektorių, sukuriant sistemą, apimančią saugias galimybes naudotis žaliavomis, paramą 
technologinėms inovacijoms ir nuoseklias baterijų gamybos taisykles, atsižvelgiant į 
žiedinės ekonomikos reikalavimus;

49. pabrėžia, kad pramonė turėtų visapusiškai prisidėti prie biologinės įvairovės ir aplinkos 
apsaugos; atkreipia dėmesį į tai, kad daugiau nei pusė viso pasaulio BVP priklauso nuo 
gamtos ir jos teikiamų paslaugų, nes kai kurių sektorių priklausomybė nuo gamtos yra 
labai didelė; pažymi, kad daugiau kaip 90 proc. biologinės įvairovės nykimo ir vandens 
trūkumo sukelia išteklių gavyba ir perdirbimas; pabrėžia, kad Europos pramonės politika 
turėtų atitikti 2030 m. ES biologinės įvairovės tikslus ir turėtų būti laikomasi atsargumo ir 
„teršėjas moka“ principų;

50. pabrėžia, kad remiantis metodu „viena sveikata“, natūralių ekosistemų išsaugojimas yra 
esminis dalykas užtikrinant žmonijos galimybes patenkinti būtiniausius poreikius, pvz., 
turėti geriamojo vandens, švarų orą ir derlingą dirvožemį; ragina sparčiai sukurti 
patikimus rodiklius, kuriais būtų galima įvertinti poveikį biologinei įvairovei ir užtikrinti 
laipsnišką taršos mažinimą, kaip nurodyta ES biologinės įvairovės strategijoje;

51. pabrėžia, kad pramonė vis dar yra viena didžiausių aplinkos teršėjų, nes jos teršalai 
išmetami į orą, vandenį ir dirvožemį; pabrėžia Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvos 
vaidmenį nustatant įpareigojimus dideliems įrenginiams, siekiant kuo labiau sumažinti 
teršalų išmetimą; tikisi, kad bus parengtas veiksmų planas dėl nulinės oro, vandens ir 
dirvožemio taršos ir persvarstyta Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyva, nes tai padėtų 
gerokai sumažinti pramoninę taršą;

52. palankiai vertina Komisijos ketinimą laikytis strategiškesnio požiūrio į 
atsinaujinančiosios energijos pramonės šakas; mano, kad šios pramonės šakos turėtų būti 
visapusiškai remiamos atsižvelgiant į jų svarbų vaidmenį mažinant energijos sistemų 
priklausomybę nuo iškastinio kuro ir vėliausiai iki 2050 m. pasiekiant poveikio klimatui 
neutralumą; taip pat pabrėžia, kad svarbu taikyti principą „svarbiausia − energijos 
vartojimo efektyvumas“ siekiant sumažinti energijos poreikį;
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53. pažymi, kad principas „pirmiausia – energijos vartojimo efektyvumas“ yra vienas iš 
pagrindinių energetikos sąjungos elementų siekiant Europos Sąjungoje užtikrinti saugų, 
tvarų, konkurencingą ir nebrangų energijos tiekimą; pabrėžia, kad renovacijos banga 
suteikia puikią galimybę ES pastatų ir energetikos sektoriui, ir ragina valstybes nares 
paspartinti investicijas į pastatų renovaciją; atkreipia dėmesį į svarbų vaidmenį, kurį gali 
atlikti nacionaliniai, regioniniai ir vietos subjektai palengvinant ir koordinuojant 
renovacijos iniciatyvas;

54. primena, kad atsinaujinančiųjų energijos išteklių technologijos yra strategiškai svarbios 
siekiant sėkmingai pereiti prie poveikio klimatui neutralumo; ragina parengti tvirtą 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo ir plėtojimo pramonės strategiją, siekiant 
užtikrinti ilgalaikį Europos energijos tiekimo saugumą, konkurencingumą, pirmavimą 
technologijų srityje ir darbo vietų kūrimą;

55. pabrėžia, kad vystant atsinaujinančiųjų išteklių energetiką ir skaitmeninę ekonomiką, 
prireiks vis didesnio kiekio retųjų žemių elementų, retųjų metalų ir svarbiausiųjų bei 
bazinių metalų; primena, kad šiai plėtrai reikalingos kasybos srityje suvartojama ypač 
daug vandens, tad jo poreikis gali kirstis su vietos gyventojų poreikiais, ypač regionuose, 
kuriems būdinga vandens stoka; pabrėžia, kad kasyba ES nepriklausančiose šalyse gali 
tapti intensyvios taršos šaltiniu, todėl gali pablogėti vandens, oro, dirvožemio kokybė, 
gali būti paskatintas miškų naikinimas ir biologinės įvairovės praradimas; primena, kad 
kasybos veikla daugiausia vykdoma besivystančiose šalyse, kur pagal darbo teisės 
normas suteikiama gerokai mažesnė apsauga, ir kad dėl darbo sąlygų kasybos įmonėse 
kyla pavojus kasyklų darbuotojų sveikatai ir gyvybei; pabrėžia, kad kasybos sukeliama 
tarša daro tiesioginį poveikį vietos gyventojų pragyvenimo lėšoms ir per ilgą laiką gali 
juos paskatinti išsikraustyti kitur; primena, kad vietos gyventojai patiria netiesioginius 
vandens oro ir dirvožemio taršos padarinius bei didelį poveikį sveikatai;

56. pabrėžia, kad aplinka ir ekonomika yra įtraukios visuomenės, padedančios mums spręsti 
dabartinius ir būsimus uždavinius ir išnaudoti atsirandančias galimybes, pagrindas;

57. mano, kad Europos Sąjungai reikia reindustrializacijos proceso, jos pramoninės bazės 
modernizavimo, vidaus rinkos stiprinimo ir pramonei skirtos konkurencingos sistemos 
sukūrimo, įskaitant veiksmingą strategiją MVĮ, kad būtų remiamas Europos 
konkurencingumas ir pirmavimas pasaulyje;

58. ragina Komisiją stiprinti ir skatinti Europos pramonės šakų perkėlimą ir įvairinimą 
strateginiuose sektoriuose, pvz., atsinaujinančiosios energijos gamybos ir farmacijos, 
kurie dar nėra atsparūs;

59. mano, kad Europos pramonės perkėlimas turėtų paskatinti atgaivinti mažiau 
išsivysčiusius Europos regionus, įskaitant regionus, kuriuose mažai gyventojų ir didelė jų 
sklaida, kaip antai nurodytus SESV 174 straipsnyje; pabrėžia, kad taip būtų skatinamas 
šių regionų ekonominis augimas ir sukurta daug darbo vietų, dėl kurių galiausiai būtų 
galima išlaikyti gyventojus;

60. pabrėžia, kad pramonės strategija turėtų būti pagrįsta įrodymais ir naujausiais moksliniais 
tyrimais; pabrėžia, koks yra svarbus Europos pramonės ir verslo indėlis rengiant 
pramonės strategiją;

61. pabrėžia, kad Europos pramonės strategija taip pat turėtų užtikrinti, kad būtų galima gauti 
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aiškią, išsamią ir lengvai prieinamą informaciją apie Europos pramonės būklę, ypač visą 
informaciją, kuri reikalinga siekiant suprasti pramonės gamybos poveikį sveikatai ir 
aplinkai;

62. pabrėžia, kad labai svarbu užtikrinti geresnę vyrų ir moterų pusiausvyrą pramonės 
sektoriuose, ypač skatinant moteris studijuoti gamtos mokslus, technologijas, inžineriją ir 
matematiką, apsvarstyti galimybę siekti karjeros technologijų srityje ir investuoti į 
skaitmeninius įgūdžius, taip padedant gerinti lyčių pusiausvyrą steigiant įmones ir joms 
vadovaujant;

63. remia Komisijos tikslą parengti naują ES pramonės strategiją siekiant sukurti 
konkurencingesnę ir atsparesnę pramonę, kai susiduriama su pasaulinio masto 
sukrėtimais;

64. mano, kad Europos Sąjunga turėtų parengti specialiai pritaikytą pramonės strategiją, kuri 
ateityje bus stabilus ramstis Europai, ypač po precedento neturinčios ekonomikos krizės, 
kurią sukėlė COVID-19 pandemija;

65. mano, kad pramonės strategijoje turi būti pateikta įvairių taikytinų priemonių, pritaikytų 
kiekvienam sektoriui ar ekosistemai ir koordinuojamų su valstybėmis narėmis, kad būtų 
padidintas Europos politikos ir priemonių veiksmingumas;
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TARPTAUTINĖS PREKYBOS KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl Naujos Europos pramonės strategijos
(2020/2076(INI))

Nuomonės referentas: Markus Buchheit

PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina Naują Europos pramonės strategiją, ypač tai, kad joje daugiausia 
dėmesio skiriama sąžiningos konkurencijos ir vienodų sąlygų užtikrinimui visame 
pasaulyje, taip pat priemonėms, kuriomis siekiama, kad ES pramonė būtų pasirengusi 
spręsti pasaulinius šiandienos ir rytojaus uždavinius laikantis Europos žaliojo kurso; 
ragina Komisiją įgyvendinant strategiją laikytis tvirto holistinio požiūrio; pabrėžia, kad 
socialinės teisės, skaitmeninimas, transportas, prekyba ir aplinkos apsaugos politika yra 
tarpusavyje susijusios Europos pramonės sritys;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad ES atsilieka pasaulinio konkurencingumo srityje ir kad 
tikimasi, jog dėl COVID-19 poveikio 2020 m. pasaulio prekyba sumažės nuo 13 iki 
32 %, o ES BVP – bent 7,5 %, ir vis dar neaišku, ar galima tikėtis kokio nors 
ekonomikos atsigavimo 2021 m.; todėl pabrėžia, kad, sparčiai smunkant pasaulio 
ekonomikai, reikia reindustrializuoti Europą, ypač daug dėmesio skiriant darbo rinkos 
atsigavimui; ragina ES sutelkti savo pajėgas ir šiuo tikslu išsaugoti įmones bei darbo 
vietas; pabrėžia, kad svarbu pritaikyti ES pramonės strategiją prie naujo ekonominio 
scenarijaus po COVID-19 protrūkio, atsižvelgiant į jo neigiamą poveikį ES 
konkurencingumui, kad būtų užtikrinta mažesnė priklausomybė nuo išorės tiekimo 
Europos pramonei; ragina numatyti daugiau priemonių siekiant remti MVĮ finansavimą, 
skatinti jų inovacijas ir rasti sprendimą dėl dabartinio MVĮ pasaulinių vertės grandinių 
sutrikdymo, kurį sukėlė COVID-19 protrūkis;

3. ragina parengti plataus masto ir nuoseklią ES pramonės strategiją, suderintą su Europos 
žaliuoju kursu, kuri padėtų pertvarkyti mūsų ekonomiką ir padidinti jos atsparumą, 
sutelkiant strategines investicijas MVĮ remti, taip pat pagerinti darbo galimybes ir 
įgūdžius; be to, ragina Komisiją stiprinti ir tobulinti iniciatyvas, kuriomis siekiama 
remti Europos MVĮ gebėjimą įveikti kliūtis, trukdančias joms patekti į tarptautines 
rinkas, derantis dėl specialių prekybos susitarimų skyrių ir remiant nacionalinių bei 
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regioninių eksporto agentūrų pastangas sudaryti sąlygas MVĮ kuo geriau pasinaudoti 
tokiais susitarimais; šiuo požiūriu pabrėžia veiksmingų komunikacijos ir informuotumo 
didinimo kampanijų svarbą veiksmingai įgyvendinant MVĮ strategiją; prašo Komisijos 
sumažinti administracinę ir reguliavimo naštą, kad MVĮ galėtų visapusiškai pasinaudoti 
patekimo į rinką galimybėmis; todėl pabrėžia, kad reikia toliau gerinti verslo aplinką ES 
ir sudaryti palankesnes sąlygas gauti finansavimą, visų pirma šiomis pasaulinių vertės 
grandinių sutrikdymo sąlygomis; taip pat pabrėžia, kad prieš nustatant naujas ES 
taisykles turi būti užtikrintas teisinis tikrumas, formuojama įrodymais pagrįsta politika 
ir atliekami poveikio ir išlaidų efektyvumo vertinimai; primena Komisijai apie principą 
„kiek plius, tiek minus“; palankiai vertina Komisijas tikslą 2020 m. pradžioje būsimoje 
„Access2Market“ platformoje pradėti taikyti specialią MVĮ kilmės įsivertinimo 
priemonę, siekiant padėti įmonėms įvertinti, ar produktui gali būti taikomos lengvatos 
pagal konkretų ES prekybos susitarimą, kad MVĮ būtų paprasčiau naudotis lengvatomis 
pagal tokius susitarimus; laikosi nuomonės, kad reikia remti tas MVĮ, kurios, 
išsaugodamos savo konkurencingumą, investuoja į poveikio klimatui neutralumą;

4. pabrėžia, kad valstybės narės turi tvirtai įsipareigoti dėl Europos pramonės ateities, o ES 
turi pirmauti pasaulyje tvarių mažo anglies dioksido kiekio technologijų srityje, kartu 
išvengdama anglies dioksido nutekėjimo; prašo Komisijos pateikti pasiūlymą dėl 
pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmo ir pabrėžia, kad jis turi būti 
visapusiškai suderintas su Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) taisyklėmis, taip pat 
atsižvelgiant į tinkamo poveikio vertinimo rezultatus; pabrėžia, kad mūsų klimato srities 
užmojai turi lemti ne ES deindustrializaciją, bet tai, kad tvarūs novatoriški sprendimai 
būtų konkurencingesni ir būtų padidintos žiedinės ekonomikos galimybės; pabrėžia, kad 
mūsų pramonės sektoriai raginami aktyviai prisidėti siekiant Europos žaliojo kurso 
tikslų investuojant į poveikio klimatui neutralumą ir laikantis naujų standartų, tačiau tuo 
pačiu metu šie sektoriai susiduria su konkurentais iš trečiųjų šalių, kurie nėra tokie 
ambicingi išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo srityje; pabrėžia, kad kyla pavojus, jog 
Europos įmonės, ypač MVĮ, stengdamosi išlikti konkurencingos ir klestėti eksporto 
rinkose, atsidurs nepalankioje konkurencinėje padėtyje; ragina Komisiją remti MVĮ, 
kurios jau dabar daugiausia dėmesio skiria žaliosioms technologijoms ir inovacijoms 
eksportuodamos savo prekes ir paslaugas į trečiąsias šalis, kad jose būtų įdiegtos 
žaliosios technologijos ir sukurtos vienodos sąlygos; 

5. ragina Komisiją daugiausia dėmesio skirti tiekimo saugumui Europoje, užtikrinant 
strategines atsargas ir tinkamą atsargų kaupimą ir sumažinant priklausomybę nuo kelių 
šalių, tuo pačiu metu dėmesį sutelkiant į pažangų į kitas šalis perkeltos veiklos 
sugrąžinimą pagrindiniuose pramonės sektoriuose, pvz., technologijų ir 
telekomunikacijų, medicinos reikmenų, vaistų ir strateginių žaliavų; pabrėžia, kad reikia 
remti mokslinius tyrimus, skaitmeninimą ir robotizavimą skiriant dotacijas, kad būtų 
išlaikytas konkurencingumas pasaulio rinkose; pabrėžia, kad į kitas šalis perkeltos 
gamybos sugrąžinimas ir dėmesys vidaus produktyvumui, kaip vienintelės priemonės 
strateginių prekių trūkumo problemai spręsti, nepadės panaikinti tokio trūkumo, ypač 
krizės laikotarpiu; mano, kad ES turėtų imtis vadovaujamojo vaidmens daugiašaliuose 
forumuose ir institucijose siekiant užtikrinti, kad ateityje būtų galima sumažinti tiekimo 
trūkumą, nes ši problema gali būti sprendžiama tik stiprinant daugiašalį 
bendradarbiavimą; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina tai, kad sukurta gaivinimo 
dokumentų rinkinyje siūloma strateginių investicijų priemonė, ir mano, kad ją galėtų 
papildyti strateginis tiekimo grandinės įvairinimo fondas, siekiant sumažinti pernelyg 
didelę priklausomybę nuo pavienių tiekėjų ir aktyviai remti įmones įvairinant gamybą 
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strateginiuose sektoriuose; mano, kad, siekiant sukurti visapusišką požiūrį, ES 
pramonės strategiją galėtų papildyti reglamentai, susiję su kitais tiekimo grandinių 
aspektais, įskaitant išsamų patikrinimą ir aplinkos bei darbo teisę, pagal kurią numatytos 
tvirtos socialinės apsaugos priemonės;

6. pažymi, kad COVID-19 krizė atskleidė, kad reikia numatyti skaitmeninius sprendimus 
ir prekybos bei verslo modelius; pabrėžia vykstančių keliašalių PPO derybų dėl 
e. prekybos, įskaitant tarpvalstybinius duomenų srautus, svarbą; ragina parengti išsamų 
ir plataus užmojo taisyklių rinkinį, kuriuo būtų užtikrinti Europos duomenų apsaugos 
standartai; 

7. pripažįsta, kad kita pramonės revoliucija ir automatizavimas gali turėti didelį poveikį 
tarptautinei prekybai; pažymi, kad, numatant optimizuoti gamybą, bus restruktūrizuota 
tarptautinė tiekimo grandinė, o tai turės didelio poveikio darbo rinkai ir neigiamai 
atsilieps darbo vietų kūrimui ateityje bei visai rinkai; ragina Komisiją į savo politiką 
įtraukti tvirtas socialines apsaugos priemones;

8. pabrėžia, kad pramonė sudaro 80 proc. Europos prekių eksporto ir joje dirba apie 
35 mln. žmonių; ragina Komisiją atsižvelgti į didelę pridėtinę vertę, kurią pramonė 
teikia Europos darbo rinkai ir socialinėms teisėms, ir į jos nepaprastai svarbų vaidmenį 
skatinant gerovę ir konkurencingumą;

9. primygtinai reikalauja, kad ES pramonės strategija būtų įtrauki ir skaidri ir apimtų visus 
subjektus, veikiančius visoje vertės grandinėje, nuo mažiausių startuolių iki didžiausių 
įmonių, nuo akademinės bendruomenės iki mokslinių tyrimų, nuo paslaugų teikėjų iki 
tiekėjų, taip pat profesines sąjungas ir vartotojų organizacijas;

10. ragina Komisiją užtikrinti taisyklėmis grindžiamą daugiašalę sistemą, pagal kurią, 
vykdant atvirą ir sąžiningą prekybą, suderinamą su pasaulinėmis pastangomis stabdyti 
klimato kaitą ir biologinės įvairovės nykimą, tuo pačiu metu siekiant tvaraus 
ekonomikos atsigavimo, būtų stiprinamas ES vaidmuo pasaulyje; pabrėžia, kad 
sąžiningą ir laisvą prekybą turėtų remti visu pajėgumu veikianti PPO; ragina Komisiją 
bendradarbiauti su kitomis PPO narėmis, kad būtų įgyvendinama plataus užmojo 
reforma, toliau siekti rasti ilgalaikį daugiašalį sprendimą, kad būtų išeita iš dabartinės 
aklavietės Apeliacinio komiteto klausimu, užtikrinti atvirą ir sąžiningą prekybą taikant 
įgyvendinamą ginčų sprendimo sistemą ir iš tiesų vienodas sąlygas prekybos įmonėms 
ir visapusiškai įtraukti socialinius bei aplinkos apsaugos standartus; primygtinai ragina 
Komisiją derėtis dėl naujų taisyklių siekiant kovoti su prekybą iškreipiančia praktika, 
įskaitant su rinka nesusijusią politiką ir praktiką, valstybės valdomų įmonių ir pramonės 
subjektų subsidijas, dėl kurių atsiranda pertekliniai pajėgumai, bei priverstinio 
technologijų perdavimo politiką ir praktiką; teigiamai vertina PPO vykstančias 
keliašales derybas dėl pagrindinių prekybos paslaugomis sričių ir palankesnių sąlygų 
investicijoms sudarymo; ragina PPO sistemoje toliau taikyti dabartinį nulinį tarifą 
farmacijos produktams ir pritaria tam, kad būtų išplėsta muitų tarifų panaikinimo 
iniciatyva „zero-for-zero“, į ją įtraukiant daugiau produktų ir šalių;

11. pabrėžia savo pasiryžimą užmegzti kuo artimesnius santykius su Jungtine Karalyste – 
šalimi, kuri ir toliau bus partnerė, sąjungininkė ir draugė Europoje; ragina Komisiją 
pasinaudoti Jungtinės Karalystės išstojimo suteiktu postūmiu siekiant supaprastinti ES 
politiką, sumažinti biurokratiją ir padidinti Europos įmonių bei MVĮ konkurencingumą; 
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pabrėžia, kad laisvosios prekybos susitarimu (LPS) turėtų būti siekiama sudaryti sąlygas 
kuo greičiau patekti į rinką ir palengvinti prekybą, kad būtų kuo mažiau prekybos 
sutrikimų ir kad būtų remiamasi vienodų sąlygų nuostatomis, užtikrinant aukštus 
socialinės, darbo ir aplinkos apsaugos, taip pat konkurencijos ir valstybės pagalbos 
politikos standartus; pakartoja savo raginimą, kad Komisija, laikydamasi 2019 m. spalio 
mėn. politinės deklaracijos, sudarytų naują ir išsamų Jungtinės Karalystės ir ES 
strateginės partnerystės susitarimą, kuris apimtų daug daugiau nei vien prekybą;

12. ragina Komisiją siekti veiksmingos ir tinkamai veikiančios viešųjų pirkimų tvarkos, 
kuria remiantis būtų padidinta įtaka siekiant susitarti dėl abipusiškumo ir rinkos 
atvėrimo; ragina Tarybą atnaujinti derybas ir skubiai susitarti dėl tarptautinių viešųjų 
pirkimų priemonės; pabrėžia, kad reikia numatyti priemonę, kuri būtų naudojama 
siekiant įveikti ES įmonių diskriminaciją trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkose; ragina 
įtraukti pasaulinį būtiniausių skubios pagalbos produktų katalogą, kad pasaulinės 
katastrofos metu tarptautinėje prekyboje būtų išvengta trečiųjų šalių tiekėjų 
piktnaudžiavimo; 

13. teigiamai vertina Sąjungos tarptautinės prekybos ir investicijų politikos peržiūrą ir 
ragina Komisiją įvertinti ES prekybos priemonių rinkinį, kad būtų sprendžiamos 
pasaulinės rinkos iškraipymų problemos; ragina stiprinti prekybos teisių gynimo 
priemones, ypač apsaugos priemones, kad jos būtų efektyvesnės ir geriau pritaikytos 
siekiant apsaugoti Europos pramonę ir veiksmingai kovoti su rinkos iškraipymais; 
ragina ypatingą dėmesį skirti strateginiams metalams ir plieno sektoriui, kad būtų 
užtikrinta veiksminga konkurencija; nepritaria nepagrįstoms protekcionistinėms 
priemonėms, dėl kurių sutrikdoma pasaulio ekonomika, taip pat nepagrįstai valstybės 
pagalbai trečiosiose šalyse, dėl kurios sumažinamos gamybos veiksnių sąnaudos 
nesilaikant Paryžiaus susitarimo tikslų arba darnaus vystymosi tikslų (DVT); 

14. ragina Komisiją skubiai iš dalies pakeisti ES plieno apsaugos priemones, atsižvelgiant į 
dabartines COVID-19 aplinkybes, siekiant apsaugoti plieno sektorių nuo nuolatinio 
pajėgumų pertekliaus pasaulyje bei nesąžiningos prekybos praktikos ir užtikrinti 
veiksmingą konkurenciją;

15. primygtinai ragina Komisiją veiksmingai užtikrinti intelektinės nuosavybės teises, tuo 
pačiu metu skatinti inovacijas, užtikrinant galimybes naudotis medicinos paslaugomis ir 
apsaugant visuomenės sveikatą, ir pažaboti prekybą suklastotomis bei piratinėmis 
prekėmis visoje tarptautinėje tiekimo grandinėje, bendradarbiaujant su visais 
atitinkamais subjektais, nes tai yra pagrindiniai intelektinės nuosavybės veiksmų plano 
tikslai; ragina Komisiją skatinti ir užtikrinti geografinių nuorodų apsaugą tiek 
tarptautiniu, tiek dvišaliu lygmenimis ir kviečia Komisiją diskutuoti dėl ne žemės ūkio 
produktų geografinių nuorodų, kad būtų galima remti inovacijas, tvarią gamybą ir darbo 
vietų kūrimą ES, didinti kokybiškų ES produktų patrauklumą ir reputaciją visame 
pasaulyje; pabrėžia, kad Sutartyje dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių 
su prekyba, (TRIPS) numatytos lankstumo priemonės turėtų būti naudojamos galimam 
vaistų tiekimo trūkumui šalinti;

16. ragina valstybes nares skubiai įgyvendinti visas reglamento dėl tiesioginių užsienio 
investicijų tikrinimo nuostatas; pabrėžia, kad svarbu geriau koordinuoti valstybių narių 
veiklą, daugiausia dėmesio skiriant suderinamumui, veiksmingumui ir skaidrumui; 
ragina Komisiją atidžiai stebėti ir teikti reikiamą pagalbą įgyvendinant šį reglamentą, 
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kad būtų apsaugota prieiga prie strateginių pramonės šakų, infrastruktūros, bazinių 
didelio poveikio technologijų ar bet kokio kito turto, siekiant užtikrinti saugumą ir 
kibernetinį saugumą ir Europos bendrosios rinkos konkurencingumą; teigiamai vertina 
baltąją knygą dėl sąlygų, susijusių su užsienio subsidijomis, suvienodinimo ir ragina 
Komisiją pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo būtų 
siekiama užkirsti kelią agresyviam trečiųjų šalių įmonių vykdomam perėmimui, kurį 
smarkiai subsidijuoja jų vyriausybės, ir šalinti iškreipiamąjį poveikį, daromą bendrojoje 
rinkoje; ragina nedelsiant priimti Reglamentą Nr. 654/2014 (Vykdymo užtikrinimo 
reglamentas).
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UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl Naujos Europos pramonės strategijos
(2020/2076(INI))

Nuomonės referentas: Jordi Cañas

PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi šiuo metu ES pramonės įmonėse dirba apie 35 mln. žmonių, jos gaminiai 
sudaro daugiau kaip 80 proc. eksporto ir ji atlieka svarbiausią vaidmenį pritraukiant 
tiesiogines užsienio investicijas; kadangi 99 proc. ES įmonių yra MVĮ, kurios sukuria 
apie 50 proc. ES BVP ir kuriose dirba daugiau kaip 100 mln. darbuotojų; kadangi naują 
pramonės strategiją reikėtų grįsti pramonės ekosistemomis, apimančiomis visus 
pramonės vertės grandinių dalyvius – nuo didelių įmonių, MVĮ ir labai mažų įmonių, iki 
darbuotojų ir vartotojų;

B. kadangi vis dar nedaug moterų ir neįgaliųjų dirba pramonės sektoriuose, įgyja profesijas 
pramonės srityje ir eina vadovaujamas pareigas, be to, jie vis dažniau dirba žemos 
pridėtinės vertės pramonės sektoriuose arba pasektoriuose, nepaisant to, kad 40,1 proc. 
moterų yra įgijusios aukštąjį išsilavinimą ir kad 2019 m. 20–24 metų amžiaus grupėje 
86,2 proc. moterų buvo įgijusios bent vidurinį išsilavinimą, o vyrų – tik 81 proc.1;

C. kadangi Europai reikia socialiniu ir aplinkos požiūriu tvarios pramonės strategijos, 
kurioje pirmenybė būtų teikiama vienodoms galimybėms ir socialinei sanglaudai; 
kadangi naujoji ES pramonės strategija turi būti visų sektorių ir įmonių atramos taškas 
siekiant kurti daugiau ir geresnių darbo vietų, sustiprinti MVĮ vaidmenį ir sukurti iš 
tikrųjų įtraukią ir subalansuotą darbo rinką, kuri padėtų pereiti prie teisingos 
skaitmeninės, atsinaujinančiųjų išteklių energija grindžiamos, labai efektyviai išteklius 
ir energiją naudojančios neutralaus anglies dioksido poveikio pramonės; kadangi 
Žaliojo kurso ir skaitmeninės strategijos įgyvendinimas taip pat turėtų paskatinti tvarų 
augimą siekiant ekologiškesnės ir labiau žiedinės pramonės;

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Educational_attainment_statistics#Level_of_educational_attainment_by_sex
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D. kadangi MVĮ sudaro daugiau kaip 99 proc. visų Europos įmonių, bet tik 17 proc. iš jų 
yra sėkmingai integravusios skaitmenines technologijas į savo veiklą; kadangi 70 proc. 
įmonių nurodo, jog kvalifikuotų darbuotojų trūkumas yra kliūtis investicijoms visoje 
ES;

E. kadangi Europa turi labai senas ir tvirtas pramonės tradicijas, joje galima veiksmingai 
vykdyti dvejopą pertvarką, grindžiamą socialine ekonomika ir ES vertybėmis;

F. kadangi saugus ir įtraukus skaitmeninimo ir dirbtinio intelekto diegimas ir naudojimas 
yra labai svarbus visiems pramonės sektoriams siekiant įvykdyti žaliąją pramonės 
pertvarką, padėsiančią didinti konkurencingumą, kurti kokybiškas darbo vietas, tvarius 
verslo modelius ir klestinčią ekonomiką; kadangi to siekiant svarbu investuoti į 
mokslinius tyrimus, inovacijas ir skaitmeninį švietimą;

G. kadangi Europos požiūris į dirbtinį intelektą pirmiausia turėtų apimti su juo siejamus 
etinius aspektus ir dilemas, siekiant užtikrinti, kad dirbtinis intelektas būtų orientuotas į 
žmogų, padėtų puoselėti žmonių gerovę ir saugumo pojūtį, stiprinti visuomenės gerovę 
ir tausoti aplinką bei būtų grindžiamas visapusiška pagarba pagrindinėms teisėms ir ES 
vertybėms;

H. kadangi ES gyvenantys ir dirbantys asmenys smarkiai nukentėjo nuo COVID-19 
pandemijos, nes ES pramonei kilo precedento neturinčių iššūkių ir padarytas didžiulis 
poveikis tam tikrų sektorių darbo organizavimui, darbo vietoms ir darbuotojams, nes 
daugiau kaip 5 mln. žmonių rizikuoja prarasti darbą, o prognozuojamas BVP 
sumažėjimas visoje ES gali siekti apie 7 proc.; kadangi daugelyje gamyklų buvo greitai 
pereita nuo įprastų prie medicinos produktų gamybos; kadangi krizė sustiprino poreikį 
parengti naują pramonės strategiją;

I. kadangi, remiantis Pasaulio ekonomikos forumo ataskaita dėl ateities darbo vietų, 
65 proc. šiandien pradinėje mokykloje besimokančių vaikų užims darbo vietas, kurių 
šiuo metu dar nėra; kadangi žemos kvalifikacijos darbuotojai skaitmeninėje eroje yra 
itin pažeidžiami, nes, remiantis Eurostato statistiniais duomenimis, 77,8 proc. 25–64 
metų amžiaus europiečių mano, kad jiems nereikia tolesnio švietimo ar mokymo, todėl 
jie tampa pažeidžiami sukrėtimams; kadangi dėl šios priežasties reikia remti švietimo ir 
mokymo sistemas, į kurias įtraukti perkvalifikavimo ir informuotumo didinimo 
komponentai, siekiant suteikti pagrindinius gebėjimus ir įgūdžius, įskaitant skaitmeninį 
raštingumą, kurių reikia naujai karjerai;

J. kadangi socialinis dialogas, įskaitant kolektyvines derybas, ir nuolatinis socialinių 
partnerių bendradarbiavimas yra labai svarbūs siekiant tvirtos pramonės politikos, kuria 
siekiama pagerinti darbo sąlygas ir tokiu būdu prisidėti prie teisingesnės visuomenės, 
kurioje nė vienas neliktų nuošalyje, kūrimo;

K. kadangi reikėtų skatinti socialinius partnerius derėtis jiems svarbiais klausimais ir 
sudaryti kolektyvines sutartis, visapusiškai atsižvelgiant į jų autonomiškumą ir 
kolektyvinių veiksmų teisę;

L. kadangi ekonomikos augimas yra neatsiejamas nuo geresnio socialinio ir gyvenimo 
standartų bei gerų darbo sąlygų;
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M. kadangi ES pramonės strategija turėtų padėti atgaivinti regionus, taigi, remti jų 
pertvarką pasitelkiant pažangiosios specializacijos strategijas ir ESI fondus;

1. pabrėžia, kad ES pramonės politika turi apimti tvirtą socialinį ir aplinkos aspektą ir 
atitikti Europos socialinių teisių ramstį bei Žaliojo kurso ir Paryžiaus susitarimo tikslus, 
kad būtų galima veiksmingai šalinti struktūrinių pokyčių sukeltas socialines ir 
ekonomines pasekmes ir prisidėti prie tų tikslų įgyvendinimo, siekiant skatinti 
konkurencingumą, deramas darbo ir užimtumo sąlygas ir lygias galimybes, taip pat 
visiems suteikti prieigą prie gerai veikiančių darbo rinkų ir socialinės apsaugos sistemų; 
pabrėžia, kad perėjus prie žiedinės neutralaus poveikio klimatui ekonomikos atsiranda 
naujų galimybių kurti darbo vietas ir modernizuoti Europos pramonės sektorių 
formuojant naujas rinkas, o ypač efektyviau vartojant energiją, naudojant daugiau 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir skatinant taikyti naujoviškus modelius, pvz., 
kūrybinį perdirbimą, pakartotinį naudojimą ir remontą;

2. pažymi, kad įgyvendinant Europos semestrą konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos 
turėtų apimti veiksmus ir klausimus, susijusius su (ES) pramonės politika; pabrėžia, kad 
esamos padėties ir pažangos vertinimas yra labai svarbus formuojant įrodymais pagrįstą 
politiką, kurią įgyvendinant taip pat būtų užtikrinamas ES valstybių narių informavimas 
apie pažangą ir pramonės politikos plėtojimą nacionaliniu ir ES lygmenimis;

3. pabrėžia, kad skaitmeninimas, dirbtinis intelektas, didžiųjų duomenų analizė, 
kibernetinis saugumas, inovacijos ir tvarioms pramonės šakoms skirtų priemonių 
plėtojimas yra labai svarbūs veiksniai siekiant sukurti tvirtesnę socialinę sanglaudą, 
įgyvendinti Europos žaliojo kurso tikslus ir užtikrinti ES konkurencingumą;

4. pabrėžia, kad tarpvalstybiniai ir sezoniniai darbuotojai yra svarbūs teikiant paslaugas, o 
tai yra pagrindinis pastangų atgaivinti ekonomiką aspektas, ir ragina imtis priemonių, 
kuriomis būtų skatinamas judumas ir apsaugomos jų kaip darbuotojų teisės, įskaitant 
geresnį galiojančių teisės aktų įgyvendinimą;

5. primygtinai ragina Komisiją spręsti tarpvalstybinių ir sezoninių darbuotojų problemas, 
susijusias su jų socialinių teisių įgijimu dėl nepakankamo darbuotojų teisių 
perkeliamumo, skubiai persvarstant Socialinės apsaugos koordinavimo reglamentą ir 
įgyvendinant suderintus skaitmeninius sprendimus valstybių narių lygmeniu, sykiu 
stiprinant ir racionalizuojant kovos su bet kokio pobūdžio sukčiavimu sprendimus;

6. palankiai vertina Komisijos finansinę paramą, kuri teikiama siekiant išsaugoti darbo 
vietas pagal laikinos paramos priemonę nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos 
mažinti (SURE), ir mano, kad Europos nedarbo perdraudimo sistema galėtų būti 
papildoma priemonė, padėsianti įvykdyti teisingą pertvarką siekiant žiedinės, neutralaus 
poveikio klimatui ir skaitmeninės ekonomikos ir padidinti Europos ekonomikos, ypač 
Europos pramonės, atsparumą; laukia Komisijos pasiūlymo šiuo klausimu, apie kurį 
paskelbė Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen;

7. palankiai vertina 2020 m. gegužės 27 d. Komisijos pateiktą pasiūlymą dėl ES 
ekonomikos gaivinimo plano, kuris apima sustiprintą ilgalaikį ES biudžetą (2021–
2027 m. DFP) ir naują 750 mlrd. EUR vertės ekonomikos gaivinimo priemonę „Next 
Generation EU“, ir ragina jį nedelsiant patvirtinti; šiomis aplinkybėmis pabrėžia, kad 
pasitelkus ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę svarbu vykdyti 
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socialiniu ir aplinkos požiūriu tvarias investicijas į nuo krizės ypač nukentėjusius 
pramonės sektorius, ypač didelį dėmesį skiriant palankių sąlygų aktyvaus užimtumo 
politikai sudarymui, investicijoms į skaitmeninę kompetenciją ir infrastruktūrą, 
verslumui ir startuolių kūrimui, ypač MVĮ ir savarankiškai dirbantiems asmenims, nes 
tai padės parengti tvarios ir konkurencingos pramonės politikos strategiją visoje ES;

8. pabrėžia, kad siekiant įgyti arba išlaikyti pasaulinės lyderės pozicijas strateginiuose 
pramonės sektoriuose ir tam tikrų didelės pridėtinės vertės technologijų srityje, itin 
svarbūs mokslinių tyrimų ir inovacijų projektai, vykdomi pagal programą „Europos 
horizontas“, ir Europos inovacijos ir technologijos instituto (EIT) vykdomi projektai; 
primena teigiamą inovacijų pastangų poveikį siekiant iki 2050 m. neutralizuoti poveikį 
klimatui, užtikrinti ES įmonių konkurencingumą ir darbo vietų skaičių bei kokybę;

9. palankiai vertina finansinę paramą, kurią Komisija suteikė siekdama išsaugoti darbo 
vietas įgyvendindama SURE programą, ir papildomas užimtumo tarnybų, socialinių 
partnerių ir įmonių partnerystes, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas persikvalifikuoti, 
ypač sezoniniams darbuotojams, dirbantiems visų rūšių darbą turizmo pramonėje;

10. mano, kad, siekiant sustiprinti ES strateginį savarankiškumą, įgyvendinant ES pramonės 
politiką turi būti siekiama paspartinti inovacijas, visų pirma pagrindinėse skaitmeninimo 
ir gamybos srityse, ir taikyti strategijas, kuriomis skatinamas kokybiškų užimtumo ir 
gamybos galimybių atgaivinimas visoje Sąjungoje, užtikrinant visų ES regionų 
subalansuotą tvarią regioninę plėtrą, stiprinamą sanglaudos politikos ir Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų), siekiant padidinti ES konkurencingumą 
pasaulyje ir išvengti pernelyg didelės priklausomybės nuo užsienio tiekėjų, ypač 
tokiuose strateginiuose sektoriuose, kaip vaistų ir medicinos prietaisų gamyba, 
kibernetinis ir duomenų saugumas, skaitmeninės paslaugos ir strateginės technologijos, 
taip pat energetika; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad svarbu tobulinti šiuose 
sektoriuose dirbančių darbuotojų įgūdžius; be to, pabrėžia, kad reikia skatinti viešąsias 
investicijas ir tinkamą valstybės pagalbos naudojimą, taip pat didinti įmonių kapitalo 
investicijas, įvairinti pasaulines tiekimo grandines ir užtikrinti, kad jos būtų tvaresnės ir 
skaidresnės;

11. primena, kad pramonės sektorius yra kertinis ekonomikos akmuo, kuris užtikrina didelę 
Europos eksporto ir investicijų į mokslinius tyrimus ir inovacijas dalį; pabrėžia, kad 
MVĮ yra Europos ekonomikos pagrindas užtikrinant ES pramonės augimą ir siekiant 
žaliosios ekonomikos ir skaitmeninių technologijų pertvarkos tikslų; todėl pabrėžia, kad 
MVĮ turėtų būti naujosios pramonės strategijos pagrindas, ir ragina Komisiją ir 
valstybes nares sukurti palankią aplinką, kuri sudarytų sąlygas MVĮ vystytis ir augti, 
pavyzdžiui, mažinant nereikalingą reguliavimo naštą, sudarant palankesnes sąlygas 
naudotis tinkamais finansavimo šaltiniais ir remiant verslumą, nes tai itin svarbu 
inovacijoms, darbo vietų kūrimui ir įtraukčiai; atsižvelgdamas į tai palankiai vertina 
naujosios pramonės politikos ir naujo žiedinės ekonomikos veiksmų plano, kurį 
įgyvendinant tikimasi iki 2030 m. ES sukurti iki 700 000 naujų darbo vietų, iš kurių 
daugelis būtų itin naudingos MVĮ, papildomumą;

12. pabrėžia, kad į ES pramonės strategiją reikia įtraukti tvirtą socialinį komponentą ir 
įtraukų pramonės skaitmeninimą; ragina Europos Komisiją pasitelkus „Europos 
socialinį fondą +“, Teisingos pertvarkos fondą ir kitas priemones užtikrinti pakankamą 
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finansavimą ir veiksmingus mechanizmus; ragina strategijoje atsižvelgti į mažiau 
technologiškai pažangių pramonės regionų poreikius, įskaitant labai nuo iškastinio kuro 
priklausomus regionus ir regionus, kuriems taikomas SESV 174 straipsnis, ir užtikrinti 
būtinas investicijas į infrastruktūrą, pvz., į plačiajuosčio interneto aprėptį;

13. pabrėžia, kad būtina atkreipti dėmesį į darbo vietų praradimo dėl pramonės permainų 
riziką ir valdžios institucijų atsakomybę užtikrinant socialinę apsaugą; ragina valstybes 
nares užtikrinti tinkamą darbo užmokestį ir paramą darbuotojams pereinamuoju 
laikotarpiu, daugiausia dėmesio skiriant įsidarbinimo galimybėms ir gerovei, ir 
apsvarstyti galimybę taikyti įvairesnes socialinės apsaugos priemones, pvz., 
nacionalines garantuotų minimalių pajamų sistemas, bedarbio pašalpas, šeimos paramos 
išmokas, šildymo pašalpas, pakankamas pensijas, stipendijas studentams, apmokamas 
stažuotes ir paramą neįgaliesiems, kad būtų užtikrintas deramas gyvenimo lygis;

14. pabrėžia, kad investicijos į darbuotojų saugą ir sveikatą padeda užkirsti kelią su darbu 
susijusioms ligoms, nelaimingiems atsitikimams ir žalingai fizinei bei psichologinei ir 
socialinei įtampai, taip pat daro apčiuopiamą teigiamą poveikį ekonomikai, nes jomis 
prisidedama prie geresnių veiklos rezultatų ir tvarios profesinės karjeros; primena, kad, 
pasak Komisijos, už vieną darbuotojų profesinei saugai ir sveikatai išleidžiamą eurą 
gaunama bent dviejų eurų grąža; pabrėžia, kad darbuotojų saugai ir sveikatai reikėtų 
teikti prioritetą ir įgyvendinant naująją Europos pramonės strategiją;

15. palankiai vertina tai, kad Teisingos pertvarkos fondui skirta daugiau išteklių, 
atsižvelgiant į tai, kad vykdant ilgalaikį pramonės pertvarkos procesą iki 2030 m. 
akmens anglių kasybos sektoriuje gali būti prarasta 160 000 darbo vietų, o kituose 
sektoriuose, pavyzdžiui, energijai imliose pramonės šakose arba automobilių 
pramonėje, taip pat bus didelių struktūrinių pokyčių;

16. ragina Komisiją nuodugniai išnagrinėti Europos priklausomybės nuo importo iš trečiųjų 
šalių poveikį, visų pirma priklausomybės nuo Kinijos ir kitų šalių, kuriose valstybė daro 
didelę įtaką rinkai, o tai ES įmonėms ir darbuotojams sudaro nesąžiningas sąlygas;

17. palankiai vertina tai, kad Komisija, rengdama programas pagal pramonės strategiją, 
planuoja laikytis pritaikyto požiūrio; ragina šiuo požiūriu vadovautis taikant realistinę 
perspektyvą, apimančią realų kiekvienos ekosistemos poreikį;

18. atsižvelgdamas į poreikį apsaugoti darbo vietas Europoje pabrėžia, kad būtina 
reformuoti ES konkurencijos teisę, sykiu užtikrinant, kad ES išliktų atvira ir patraukli 
užsienio investicijoms, jei jos vykdomos vadovaujantis teisinės valstybės principu ir ES 
standartais;

19. pabrėžia, kad gebėjimas pritraukti, įdarbinti ir išlaikyti kvalifikuotą darbo jėgą yra labai 
svarbus siekiant ES pramonės konkurencingumo ir tvarumo; mano, kad aktyvi darbo 
rinkos politika, švietimas ir mokymas į ateitį orientuotuose sektoriuose, deramas 
užimtumas ir tinkamos darbo sąlygos, prieinamos ir įperkamos vaikų priežiūros 
paslaugos, įgūdžiai ir kompetencija, ypač susiję su profesiniu mokymu ir skaitmeniniu 
raštingumu, yra labai svarbūs siekiant spręsti šiuo metu esamą ir ateityje kilsiančią 
įgūdžių trūkumo problemą ir remti perėjimą prie tvarios gamybos ir paslaugų teikimo 
modelių; mano, kad investicijos į individualizuotą mokymąsi visą gyvenimą, verslumą, 
įskaitant kooperatyvus ir socialines įmones, skaitmeninį raštingumą ir žmogiškuosius 
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išteklius yra svarbios sąlygos siekiant užtikrinti sėkmingą ir laiku vykdomą darbuotojų 
ir darbo ieškančių asmenų kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą ir jos turėtų būti 
neatsiejama ES pramonės strategijos dalis; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją 
užtikrinti naujosios pramonės strategijos, Europos žaliojo kurso ir numatomos 
atnaujintos Europos įgūdžių darbotvarkės tikslų papildomumą, daugiausia dėmesio 
skiriant konkrečioms suaugusiesiems skirtoms priemonėms ir suderintoms strategijoms, 
kad jie galėtų sustiprinti savo įgūdžius ir kvalifikaciją ir būtų pasirengę prisitaikyti prie 
kintančių darbo rinkos reikalavimų, poreikių ir permainų;

20. pripažįsta, kad įgūdžių trūkumas ir neatitikimas yra vienos iš didžiausių problemų, su 
kuriomis šiuo metu susiduria įmonės ir kurios stabdo gamybą ir augimą, ir pabrėžia, kad 
įgūdžiai turi atitikti darbo rinkos poreikius; mano, kad socialiniai partneriai turėtų atlikti 
svarbų vaidmenį nustatant būsimą įgūdžių poreikį ar trūkumą ir rengiant švietimo ir 
mokymo programas, įskaitant mokymą darbo vietoje, ir ragina Komisiją ir valstybes 
nares remti integruotą strateginį planavimą ir geresnį bendradarbiavimą, taip pat skatinti 
visų susijusių subjektų, įskaitant profesinio rengimo ir mokymo paslaugų teikėjus, 
pramonės asociacijas, universitetus, viešąsias užimtumo tarnybas, įmones, profesines 
sąjungas ir vietos bei regionų valdžios institucijas, keitimąsi informacija, ypatingą 
dėmesį skiriant naujiems įgūdžiams, kurie reikalingi naujoms profesijoms ir sektoriams; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad paramos struktūros, pvz., MVĮ tinklai, regioninės 
plėtros agentūros, inovacijų grupės ir startuolių konsultantai atlieka svarbų vaidmenį 
kuriant vietos ir regionines pramonės vertės grandines; ragina Komisiją ir valstybes 
nares didinti darbo jėgos judumą ir užtikrinti įgūdžių ir profesinių kvalifikacijų 
perkeliamumą ir visišką pripažinimą, taip pat veiksmingą judžių darbuotojų socialinės 
apsaugos teisių apsaugą ES, ir parengti politiką, kurią taikant būtų pritraukiama 
mokslininkų, labai gabių studentų ir aukštos kvalifikacijos darbuotojų iš trečiųjų šalių;

21. atkreipia dėmesį į tai, kad dirbtinio intelekto technologijų plėtra ES ateities darbo rinkai 
ir pramonei suteikia galimybių, tačiau kelia ir iššūkių; pažymi, kad ES turi potencialo 
tapti pasauline lydere skatinant vadovautis socialiai atsakingu požiūriu į šią technologiją 
ir jos naudojimą; ragina Komisiją glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, 
socialiniais partneriais ir kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, kad būtų 
tinkamai reaguojama į sektorių pokyčius ir rengiamos tinkamos darbuotojų 
perkvalifikavimo programos bei formuojami, diegiami ir taikomi Europos dirbtinio 
intelekto etikos ir saugos standartai; pabrėžia, kad siekiant stiprinti bendrąją rinką 
būtina reaguoti į galimą visuomenės reakciją ir plėtoti koncepcijas ir idėjas, kurios gali 
būti atsakas į šiuos iššūkius, įskaitant galimus darbo vietų, pakeistų robotais, 
apmokestinimo aspektus;

22. ragina Sąjungą ir valstybes nares paisyti socialinių partnerių nuomonės ir stiprinti jų 
įtaką, išplėsti kolektyvinių derybų aprėptį ir imtis priemonių siekiant skatinti didelį 
profesinių sąjungų ir darbdavių asociacijų tankį, kad būtų užtikrintas demokratinis, 
įtraukus ir socialiniu požiūriu teisingas pramonės sektorius; pabrėžia, kad veiksmingas 
socialinis dialogas yra esminė demokratinės, įtraukios ir teisingos pertvarkos pramonės 
sektoriuje užtikrinimo priemonė; mano, kad Sąjungos, valstybių narių, socialinių 
partnerių ir atstovaujamųjų pilietinės visuomenės organizacijų bendradarbiavimas 
sukuria Europos pramonės augimui palankią aplinką ir kad naujoji pramonės strategija 
turėtų atspindėti ES socialinės rinkos tradicijas ir visapusiškai įtraukti socialinius 
partnerius, pasitelkiant tvirtą vyriausybinę sistemą; pabrėžia, kad socialinis dialogas 
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prisideda ir prie ekonominio konkurencingumo, ir prie socialinės sanglaudos; ragina 
toliau stiprinti socialinį dialogą visoje Europoje siekiant užtikrinti darbo santykių 
pusiausvyrą ir skatinti kolektyvines derybas; pabrėžia, kad įgyvendinant bet kokią 
pramonės strategiją darbuotojams, jų atstovams ir profsąjungoms turėtų būti skiriamas 
esminis vaidmuo, kad būtų užtikrintas jos demokratinis veikimas; ragina Komisiją juos 
įtraukti viso proceso metu;

23. pabrėžia, kad praktiką atliekantys jaunuoliai turi greičiau integruotis į darbo rinką 
vykdant aukštos kokybės mokamas stažuotes; ragina valstybes nares skatinti profesinio 
rengimo ir mokymo kultūrą nuo pat pradinio ugdymo siekiant, kad profesijos būtų 
vertinamos, o profesinis rengimas ir mokymas taptų pageidautinu ir planuojamu keliu;

24. pabrėžia, kad mokymosi veiklos prieinamumas atlieka svarbų vaidmenį formuojant 
mokymosi visą gyvenimą kultūrą; ragina Komisiją plėtoti mokymosi visą gyvenimą 
galimybes ir skatinti jomis naudotis, kaip antai rengti universitetų programas 
suaugusiems ir vyresnio amžiaus žmonėms, steigti viešus mokymosi centrus, išduoti 
mokymosi kuponus, rengti viešus atvirus visuotinius kursus internetu, skirti daugiau 
lėšų pilietinės visuomenės organizacijoms švietimo srityje, karjeros keitimo fondams ir 
veiklai;

25. palankiai vertina Europos mokymo fondo (ETF) veiklą, visų pirma su profesiniu 
rengimu susijusią veiklą, kad būtų skatinamas judumas ir teikiama pagalba šalims 
partnerėms, kurios vykdo savo pertvarką ir ugdo žmogiškąjį kapitalą pertvarkydamos 
švietimo ir mokymo sistemas ir darbo rinką; ragina CEDEFOP, EUROFOUND, EIVT 
ir Komisiją glaudžiau bendradarbiauti ir keistis įžvalgomis, informacija ir geriausios 
praktikos pavyzdžiais;

26. mano, kad dabartinė pandemija aiškiai parodė skaitmeninių ir aplinkai palankių 
sprendimų, ypač nuotolinio darbo, svarbą ir būtinybę Europos lygmeniu nustatyti 
bendrus minimalius standartus siekiant apsaugoti darbuotojų sveikatą ir užtikrinti jų 
saugą, taip pat užtikrinti socialinių partnerių dalyvavimą; yra įsitikinęs, kad nuotolinis 
darbas sudaro galimybių, pvz., užtikrinti geresnę profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyrą, mažinti su kasdieniu važinėjimu į darbą susijusį išmetamo CO2 kiekį, 
didinti neįgaliųjų, slaugytojų, jaunuolių ir atokiose vietovėse gyvenančių asmenų 
įsidarbinimo galimybes, tačiau kartu pripažįsta, kad kyla iššūkių, susijusių su socialine, 
profesine ir skaitmenine atskirtimi; ragina Komisiją pasiūlyti teisės aktų sistemą 
siekiant reglamentuoti nuotolinio darbo sąlygas visoje ES ir užtikrinti tinkamas darbo ir 
įdarbinimo sąlygas skaitmeninėje ekonomikoje;

27. ragina Komisiją pateikti plataus užmojo pasiūlymą dėl Europos skaitmeninio švietimo 
veiksmų plano atnaujinimo, kurį įgyvendinant būtų demokratizuotas nuotolinis 
mokymasis ir kuris apimtų mokymąsi visą gyvenimą ir neformalųjį švietimą, užtikrintų 
geresnį finansavimą, kad skaitmeniniai įgūdžiai taptų svarbiausiu prioritetu, ir 
sustiprintų valstybių narių bendradarbiavimą; ragina Komisiją išnagrinėti svarbų 
nuotolinio darbo ir nuotolinio mokymosi vaidmenį ir potencialą viešajame ir 
privačiajame sektoriuose, nieko nepaliekant nuošalyje;

28. pabrėžia, kad klimato politiką reikėtų įgyvendinti taip, kad būtų remiamos naujos 
technologijos, investicijos ir inovacijos, taigi ir darbo vietų kūrimas; pabrėžia, kad, nors 
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ekologinė pertvarka gali padėti kurti naujas žaliąsias darbo vietas, bet kokį Europos 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo planą reikia įgyvendinti 
naudojantis PPO standartus atitinkančiu pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmu, kuris papildytų esamas anglies dioksido nutekėjimo priemones;

29. ragina valstybes nares užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos prevencinio restruktūrizavimo 
sistemos ir antrosios galimybės sistemos siekiant, kad finansinių sunkumų patiriantys 
sąžiningi skolininkai turėtų galimybių atsigauti ir išvengti nemokumo ir kad jie nebijotų 
išmėginti naujų idėjų;

30. pabrėžia, kad lyčių pusiausvyra bei vyrų ir moterų lygybės užtikrinimas turi būti vieni iš 
pagrindinių ES pramonės strategijos principų; ragina Komisiją įtraukti lyčių aspektą į 
savo pramonės politikos strategiją, visų pirma į priemones, skirtas skaitmeninei ir 
žaliajai pertvarkai, ir skatinti moteris dalyvauti skaitmeninės ekonomikos, verslumo, 
gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos bei IRT švietimo ir užimtumo 
srityse, kad būtų panaikintas atotrūkis tarp lyčių pramonės ir skaitmeninių įgūdžių 
srityse; ragina Sąjungą, valstybes nares ir socialinius partnerius pramonės sektoriuje 
panaikinti bet kokią esamą diskriminaciją dėl amžiaus ar lyties darbo užmokesčio srityje 
ir, laikantis nacionalinės teisės nuostatų ir praktikos, užtikrinti, kad visi darbuotojai 
turėtų teisę gauti tinkamą darbo užmokestį, vadovaujantis kolektyvinėmis sutartimis 
arba minimalų darbo užmokestį reglamentuojančiais teisės aktais; ragina valstybes nares 
pagaliau atšaukti dar 2012 m. pasiūlytos Moterų įmonių valdybose direktyvos 
blokavimą, kad būtų padidinta vadovaujamas pareigas einančių moterų dalis;

31. ragina Komisiją užtikrinti, kad strategijoje po 2020 m. būtų nagrinėjama ir skatinama 
neįgaliųjų įtrauktis pramonės sektoriuose, darbo vietose ir visuomenėje apskritai, 
kovojant su diskriminacija, didinant solidarumą ir užtikrinant prieinamumą šalinant 
fizines, skaitmenines, švietimo ir socialines kliūtis ir pasinaudojant skaitmeninėmis 
pagalbinėmis technologijomis; primygtinai ragina pramonės sektorių visapusiškai 
įgyvendinti universalaus projektavimo principą, kad visiškas prieinamumas būtų 
užtikrinamas jau projektavimo etapu, ir pradėti dialogą su neįgaliesiems 
atstovaujančiomis organizacijomis;

32. pabrėžia, kad Sąjunga ir valstybės narės turi bendromis jėgomis stiprinti Europos 
pramonės pozicijas pasaulyje, sukurdamos plataus masto konkurencingą pramoninę 
bazę, kuri atitiktų 2050 m. poveikio klimatui neutralumo tikslą; pabrėžia, kad kokybiškų 
darbo vietų kūrimas, socialinė apsauga, tinkamai veikiančios viešosios paslaugos ir 
teisinė valstybė šiame kontekste atlieka svarbų vaidmenį norint užtikrinti klestinčią 
pramonės veiklą;

33. ragina Sąjungą ir valstybes nares įgyvendinant Europos pramonės politiką užtikrinti, 
kad finansinė parama ir subsidijos būtų teikiamos tik toms įmonėms, kurios laikosi 
galiojančių kolektyvinių sutarčių; be to, pabrėžia, kad neatidėliotiną pagalbą po krizės, 
pvz., COVID-19 krizės, reikėtų teikti tik toms įmonėms, kurios nevykdo akcijų 
išpirkimo, nemoka dividendų akcininkams, neskiria premijų vadovams ir nėra 
registruotos mokesčių rojuose.
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VIDAUS RINKOS IR VARTOTOJŲ APSAUGOS KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl Naujos Europos pramonės strategijos
(2020/2076(INI))

Nuomonės referentas: Adam Bielan

PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad COVID-19 pandemija padarė didelį poveikį Europos ir pasaulio 
ekonomikai, tiek kalbant apie viešuosius finansus, tiek apie privačiojo sektoriaus 
pajėgumus suteikti užimtumo galimybių ir investuoti išteklius į turtą ar inovacijas; 
pabrėžia, kad dėl jos taip pat atidėta gamyba ir su teisės aktais susijęs privalomas 
prisitaikymas; be to, padaro išvadą, kad ji atskleidė ES priklausomybę tam tikrose 
strateginėse vertės grandinėse; mano, kad Komisija turėtų apsvarstyti priemones, 
įskaitant valdymo politikos priemones, kuriomis būtų užtikrintas tinkamas bendrosios 
rinkos veikimas ir Europos pramonės strateginių sektorių atsparumas ir 
savarankiškumas;

2. todėl tikisi, kad pramonės strategiją, parengtą prieš protrūkį ir paskelbtą ankstyvuoju 
pandemijos Europoje etapu, reikės iš esmės peržiūrėti, kad būtų atsižvelgta į 
ekonominės prognozės pokyčius ir naują Komisijos misiją: sutelkti dėmesį į pramonės 
pertvarką, grąžinti visos ES ekonomiką į augimą ir spręsti didėjančių skirtumų 
problemą stiprinant valstybių narių – tiek šiaurės, tiek pietų, tiek rytų ir vakarų – 
ekonomiką; ragina Komisiją apibrėžti visa apimančias, plataus užmojo ir tvarias 
pastangas siekiant naudos piliečiams ir įmonėms; mano, kad tam reikia bendro Europos 
požiūrio;

3. pabrėžia, kad Komisija turi imtis veiksmų, kad pašalintų bendrosios rinkos sutrikimus; 
be to, pabrėžia, kad strategija neturėtų būti tiesiog atkuriama ankstesnė bendrosios 
rinkos pozicija, remiantis su COVID-19 pandemija susijusių sutrikimų pašalinimu; 
mano, kad ši pramonės politika taip pat turėtų užtikrinti atsparesnį ir tvaresnį vystymąsi, 
pašalinti likusias nepagrįstas kliūtis bendrajai rinkai, įskaitant paslaugų srityje, ir 
užtikrinti veiksmingą ir sąžiningą bendrosios rinkos taisyklių įgyvendinimą ir jų 
vykdymo užtikrinimą;
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4. ragina Komisiją kartu su valstybėmis narėmis atlikti išsamią ir įvairius sektorius 
apimančią ES šalių ekonomikos analizę, kad būtų galima suprasti COVID-19 
pandemijos poveikio mastą ir įvertinti trikdžių vientisumą tarpvalstybinėse vertės 
grandinėse; mano, kad tai yra esminė įrodymų bazė, kad Komisija galėtų pateikti 
atnaujintas rekomendacijas ir nustatyti pagrindines politikos kryptis, kuriomis bus 
stiprinamas kolektyvinis ilgalaikis atsigavimas bendrojoje rinkoje, kuriame niekas 
neliktų nuošalyje;

5. mano, kad, remiantis šia išsamia įrodymų baze, naujojoje Komisijos pramonės 
strategijoje pirmenybė turėtų būti teikiama tvariam ir teisingam ekonomikos 
atgaivinimui, žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai ir piliečių bei vartotojų gerovei ir 
galimybėms, tokiu būdu siekiant pabrėžti bendrą įsipareigojimą atkurti ir stiprinti 
bendrosios rinkos ir Europos pramonės atsparumą, taip pat užtikrinti naudą visoms 
valstybėms narėms ir jų piliečiams bei verslo įmonėms; ragina Komisiją skirti daug 
dėmesio geresnio reglamentavimo principams, įskaitant konkretų Komisijos pasiūlymų 
vertinimą, kuriuo būtų atsižvelgta į proporcingumo principo laikymąsi, siekiant 
užtikrinti, kad visomis pastangomis remiama tvirtos bendrosios rinkos plėtra; 
atsižvelgdamas į tai, primena principą „kiek plius, tiek minus“ (t. y. vienas priimtas 
įstatymas – vienas panaikintas), kuriam pritarė Komisija, kad būtų sumažinta 
biurokratija;

6. pabrėžia, kad būtina stiprinti bendrosios rinkos pramonės ekosistemų atsparumą. o tam 
reikia plataus užmojo teisės aktų sistemos, įskaitant konkurencijos ir valstybės pagalbos 
taisyklių persvarstymą; palankiai vertina tai, kad Komisija nustatė 14 ekosistemų, ir tai, 
kad tam tikras jų pagrindinės veiklos kryptis reikia perorientuoti į vidaus rinką, nes tai 
turėtų padėti didinti Europos pramonės atsparumą, stiprinti jos savarankiškumą ir 
mažinti priklausomybę nuo trečiųjų šalių;

7. primena, kad kilus COVID-19 pandemijai, keletas sektorių, pvz., maisto, vaistų 
pramonės ir sveikatos sektoriai, bei jų tiekimo grandinės patyrė rimtus sutrikdymus, dėl 
kurių gamintojai ir perdirbėjai buvo priversti ieškoti naujus tiekėjus ir alternatyvias 
realizavimo rinkas; pabrėžia, kad tik atlikus išsamų poveikio vertinimą peržiūrėta 
pramonės strategija turėtų sąžiningai ir tvariai paskatinti reikiamus pokyčius, kad būtų 
išvengta tiekimo grandinių ir gamybos sustabdymo itin svarbiuose sektoriuose ateityje 
dėl perkėlimo ir užtikrinta, kad ES nebepriklausytų nuo pagrindinių prekių ir vaistų 
importo iš trečiųjų šalių naujos krizės atveju, kartu užtikrinant ES ekonomikos 
konkurencingumą;

8. ragina Komisiją į naująją pramonės strategiją įtraukti mechanizmus, kuriais būtų 
išlygintos ES tvarios pramoninės gamybos išlaidos ir taip užtikrintas ES pramonės 
konkurencingumas pasaulinėje rinkoje;

9. pabrėžia, kad ES pramonės konkurencingumas priklauso ne tik nuo tinkamai veikiančių 
tiekimo grandinių ir laisvo prekių judėjimo, bet ypač nuo visapusiškai veikiančios 
bendrosios paslaugų rinkos; primena vykstantį vad. įpaslauginimo (pridėtinių paslaugų 
teikimo) procesą pramonėje; pabrėžia, kad Komisija, rengdama persvarstytus 
prioritetus, turi apsvarstyti, kaip gilinti bendrąją tarpvalstybinių paslaugų rinką, 
atsižvelgiant į tinkamai dokumentais pagrįstas jos dideles galimybes skatinti 
konkurencingumą ir ekonomikos augimą visoje ES; ragina Komisiją šalinti esamas 
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nepagrįstas reguliavimo ir su reguliavimu nesusijusias vidaus rinkos kliūtis, kartais 
kylančias dėl ribojamųjų ir sudėtingų nacionalinių taisyklių, ribotų administracinių 
pajėgumų ir netobulo ES taisyklių perkėlimo į nacionalinę teisę, taip pat netinkamo jų 
vykdymo užtikrinimo, kartu išlaikant aukštą vartotojų apsaugos lygį; pabrėžia 
lankstesnio ir skaidresnio valdymo svarbą tolesnei vidaus rinkos ir jos pramonės 
integracijai gerinant stebėseną, veiklos rezultatus ir e. valdžios priemones, pvz., Vidaus 
rinkos rezultatų suvestinę, sustiprintą SOLVIT tinklą ir skaitmeninius vartus;

10. pabrėžia, jog svarbu, kad Europa taptų pasauliniu tvarumo pavyzdžiu, kuris yra labai 
svarbus planuojant Europos pramonės plėtrą, ir pabrėžia, kad reikia skatinti žiedinę 
ekonomiką ir tvarią gamybą suteikiant paskatas inovacijoms; primena, kad norint 
sėkmingai pereiti prie tvaresnės bendrosios rinkos reikia didesnio valstybių narių 
tarpusavio pasitikėjimo lygio; mano, kad naujoje pramonės strategijoje daugiausia 
dėmesio turėtų būti skiriama, be kita ko, ekologinių pramonės šakų kūrimui ir plėtrai, 
laikantis naujojo Žaliojo kurso; pabrėžia, kad reikia stiprinti Europos pramonę, kad būtų 
remiamas naujų suderintų rinkų kūrimas siekiant sukurti žiedinę ekonomiką; pabrėžia 
vidaus rinkos svarbą pakartotinai naudojant pirmines ir antrines žaliavas, visapusiškai 
laikantis taikomų teisės aktų;

11. primena 2019 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, kuriose pabrėžiama, 
kad reikia sukurti visoms valstybėms narėms naudingą veiksmų sistemą, ir nurodoma, 
kad visi susiję ES teisės aktai ir politika derėtų su neutralaus poveikio klimatui tikslo 
įgyvendinimu ir prie jo prisidėtų, kartu išlaikant ES konkurencingumą; todėl ragina 
imtis tinkamų priemonių, paskatų ir investicijų, kad būtų užtikrintas ekonomiškai 
efektyvus ir teisingas perėjimas; mano, kad šia sistema reikėtų atsižvelgti į skirtingas 
nacionalines aplinkybes ir pradinius taškus; pabrėžia, kad persvarstyta pramonės 
strategija turi prisidėti prie tvaresnės vidaus rinkos kūrimo, kartu atsižvelgiant į poreikį 
stiprinti vartotojų apsaugą;

12. pabrėžia, kad stiprus viešasis sektorius kartu su klestinčia pramone, investicijomis ir 
pramonės infrastruktūros plėtra gali aktyviai prisidėti prie būtinų ES ekonomikos ir 
visuomenės permainų, kurių taip pat reikia siekiant Europos žaliojo kurso tikslų; šiomis 
aplinkybėmis pripažįsta, kad artimiausiais metais viešasis ir privatusis sektoriai susidurs 
su dideliais finansiniais suvaržymais; be to, pabrėžia, kad pertvarkai reikės daug 
kapitalo ir ji turėtų atspindėti pramonės patiriamus investicijų suvaržymus, taip pat 
papildomus valstybių narių biudžetų suvaržymus dėl COVID-19 pandemijos; todėl 
ragina Komisiją vesti aktyvų ir atvirą dialogą su visais pramonės sektoriais ir susijusiais 
suinteresuotaisiais subjektais, užtikrinant, kad pagal naujus teisės aktus įsigalioję 
pokyčiai neturėtų neigiamo poveikio bendrajai rinkai; reiškia susirūpinimą dėl 
nevienodo vystymosi tempo, ypač mažiau išsivysčiusiose ES dalyse ir atokiausiuose 
regionuose, kuriuose pertvarkai įvykdyti reikia imtis daug platesnio užmojo priemonių; 
primygtinai ragina Komisiją patvirtinti modelį, pagal kurį į persvarstytą pramonės 
strategiją būtų įtrauktas lankstumas ir parama, siekiant užtikrinti, kad niekas nebūtų 
paliktas nuošalyje; atsižvelgdamas į tai primena, kad Europos įsipareigojimas ir 
požiūris, išsamiai išdėstyti Komisijos Europos ekonomikos atgaivinimo plane, yra 
priemonė, padedanti toliau siekti bendrųjų ES tikslų;

13. pabrėžia ES pramonės skaitmeninimo svarbą, taip pat tikrinant pramonines žaliavas 
prieš joms patenkant į vidaus rinką; pabrėžia, kad naujos technologijos, kaip antai 
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dirbtinis intelektas (DI), daiktų internetas ir robotika, atlieka svarbų vaidmenį, kuris 
proporcingas jų galimybei prisidėti prie pramonės procesų ir inovacijų plėtros, nes 
novatoriški produktai ir paslaugos yra naudingi vartotojams, o įmonėms naudinga 
optimizuota veikla; taigi ragina Komisiją įgyvendinti bendrąją Europos skaitmeninę ir 
duomenų rinką siekiant sudaryti verslo įmonėms ir piliečiams palankesnes sąlygas 
tarpvalstybinei veiklai visoje ES ir investuoti daug lėšų į atsparius ir saugius didelės 
spartos tinklus, prieinamus visuose regionuose, į dirbtinį intelektą, duomenų ekonomiką 
bei pažangią ir trimatę gamybą; be to, pabrėžia, kad vykdant pramonės politiką reikėtų 
atsižvelgti į Sąjungos teisinę sistemą, kuria reglamentuojama vartotojų sauga ir 
atsakomybė, pramonės politiką taip pat reikėtų pritaikyti prie technologijų plėtros 
atitinkamu laiku, siekiant užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsauga, pasitikėjimą 
naujomis technologijomis ir teisinį tikrumą įmonėms;

14. pabrėžia svarbų viešųjų pirkimų vaidmenį formuojant Europos pramonę ir tai, kad jie 
galėtų padėti skatinti naujoviškų ir tvarių produktų rinkas, be kita ko, teikiant paskatas, 
numatytas pagal dabartinę savanorišką žaliųjų viešųjų pirkimų sistemą; mano, kad 
viešųjų pirkimų politikos nauda galėtų būti toliau užtikrinama, jei atitinkami teisės aktai 
būtų tinkamai įgyvendinami, suderinti ir supaprastinti; ragina Komisiją atlikti išsamią 
analizę, kaip socialinių ir aplinkos apsaugos kriterijų prilyginimas ekonominiams 
kriterijams galėtų būti naudingas Europos viešųjų pirkimų sistemai, ypatingą dėmesį 
skiriant veiksmingam mokesčių mokėtojų pinigų panaudojimui, aktyvesniam MVĮ 
dalyvavimui ir poveikiui strateginėms investicijoms; pabrėžia, kad Europos viešųjų 
pirkimų rinka suteikia didelių galimybių ES ir už jos ribų esančioms įmonėms; todėl 
pabrėžia, kad reikia taikyti abipusiškumo principą, visų pirma, kai trečiosiose šalyse 
Europos įmonėms nesuteikiamos lygios galimybės; atsižvelgdamas į tai, atkreipia 
dėmesį į Komisijos baltąją knygą dėl sąlygų, susijusių su užsienio subsidijomis, 
suvienodinimo (COM (2020) 0253);

15. mano, kad turėtų būti modernizuotos taisyklės, kuriomis reglamentuojama konkurencija 
ES, kad jos būtų tinkamos tiek Europos bendrosios rinkos vientisumui apsaugoti, tiek 
pasaulio ekonomikos kontekste, taip pat remti varžovų iš Europos, gebančių konkuruoti 
su pasaulio lyderiais, atsiradimą, padėti valstybėms narėms pirmauti technologijų srityje 
ir blokuoti priešišką strateginių įmonių perėmimą ES; kol kas ragina Komisiją 
užtikrinti, kad patvirtintos laikinosios valstybės pagalbos sistemos neiškraipytų 
konkurencijos bendrojoje rinkoje vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu; mano, kad 
taip pat svarbu apsaugoti MVĮ, labai mažų įmonių ir pradedančiųjų įmonių interesus; 
kartu ragina Komisiją sudaryti sąlygas veiksmingai naudoti valstybės pagalbą 
valstybėse narėse, kai labai svarbu išvengti didelių ekonominių sutrikimų; pabrėžia, kad 
neveiksminga konkurencija riboja vartotojų pasirinkimą ir kenkia jų gerovei;

16. pabrėžia, kad pramonės strategija turėtų būti remiami laisvos, sąžiningos ir tvarios 
prekybos principai, taip pat ES įsipareigojimas bendradarbiauti su mūsų pasauliniais 
partneriais vykdant daugiašalės prekybos sistemos reformą; ragina Komisiją paaiškinti, 
kaip ji ketina laikytis šių įsipareigojimų ir kartu skatinti pasaulinių lyderių iš Europos 
atsiradimą;

17. pabrėžia, kad smarkiai besiskiriančios produktų iš trečiųjų šalių tikrinimo priemonės, 
muitinės procedūros bei sankcijų politika, taikomos ES patekimo į muitų sąjungą 
punktuose, dažnai lemia ne tik prekybos srautų ir tiekimo grandinių iškraipymus, bet ir 
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didelį pavojų bendrosios rinkos vartotojų sveikatai ir saugumui; primygtinai ragina, kad 
Komisija užtikrintų, jog muitinis tikrinimas visoje ES būtų vykdomas laikantis tų pačių 
standartų ir tuo tikslu būtų taikomas tiesioginis bendras muitinio tikrinimo 
mechanizmas, koordinuojant veiksmus su valstybėmis narėmis ir visapusiškai laikantis 
subsidiarumo principo;

18. primena, kad daugelis sektorių, pvz., mechanikos inžinerija, logistika, maistas, vaistai, 
medicinos prietaisai, automobilių pramonė ir aviacija, yra labai svarbūs Europos 
ekonomikai ir kad Europa turėtų ir toliau juose pirmauti; be to, primena, kad šie 
sektoriai nuolat patiria spaudimą dėl daugelio numatomų būsimos ekonomikos 
permainų ir kad juos labai paveikė COVID-19 pandemijos poveikis; mano, kad 
persvarstytoje pramonės strategijoje šiems sektoriams, ypač aviacijos ir automobilių 
sektoriams, turėtų būti numatytos konkrečios priemonės, įskaitant atitinkamą finansinę 
paramą; mano, kad visų pirma automobilių gamybos sektoriui reikalingos priemonės, 
siekiant paskatinti transporto priemonių paklausą, kaip senesnių modelių šalinimo iš 
visos ES kelių juos pakeičiant mažataršiais ir netaršiais modeliais per atpirkimo ir 
keitimo programas elementą ir pašalinant visas kliūtis inovacijoms rinkoje, panaikinant 
naujausių technologijų transporto priemonių tipo patvirtinimo ir registravimo blokavimą 
ir investuojant į ateitį orientuotus infrastruktūros objektus, pvz., įkrovimo ir degalų 
papildymo stotis; mano, kad tokiomis priemonėmis gali būti padidintas vartotojų 
pasitikėjimas vidaus rinkoje įsigytų ir pagamintų produktų kokybe ir stiprinama ES 
ekonomika; ragina Komisiją apsvarstyti galimybę atidėti teisės aktų, kurių taikymą 
galėjo paveikti COVID–19 krizė, įgyvendinimą;

19. pabrėžia, kokios svarbios yra priemonės ir informacijos kanalai, skirti padėti labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms bei startuoliams veiksmingai vykdyti 
skaitmeninimą ir ketvirtąją pramonės revoliuciją; ragina Komisiją ir valstybes nares 
teikti paramą startuoliams ir MVĮ prisiimant papildomus finansinius įsipareigojimus, 
susijusius su Bendrosios rinkos programa ir skaitmeniniais inovacijų tinklais, tai leis 
įmonėms kurti ir diegti savo produktus ir tokiu būdu jos galės visiškai realizuoti savo 
augimo ir darbo vietų kūrimo potencialą Europoje, taip pat kuriant europines vertės 
grandines pagal tvarumo tikslus; pabrėžia, kad svarbu atsirandančių technologijų srityje 
vykdyti koordinavimą su kitais svarbiais pasaulinio masto subjektais, taip būtų sukurtas 
pasauliniu mastu suderinamas požiūris, pagal kurį būtų sudarytos sąlygos laisvai 
Europos įmonių, įskaitant MVĮ, plėtrai pasaulinėse rinkose, neapsiribojant vien Europos 
rinkomis;

20. mano, kad Europos remiami projektai atlieka svarbų vaidmenį stiprinant įvairius vidaus 
rinkos aspektus, atsižvelgiant į jų didelį finansavimo mastą ir naudojimą; šiuo atžvilgiu 
pripažįsta, kad svarbu kurti naujas partnerystes strateginėse srityse, pavyzdžiui, Europos 
baterijų aljansą (EBI), siekiant atkurti tvarias tiekimo grandines Europoje.
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REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl Naujos Europos pramonės strategijos
(2020/2076(INI))

Nuomonės referentė: Tsvetelina Penkova

PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi vidaus pramonė yra tvarios plėtros ir augimo, eksporto, inovacijų ir socialinės 
gerovės bei klestėjimo ES variklis; kadangi COVID-19 pandemija, kuri sukėlė 
precedento neturinčią socialinę ir ekonominę krizę, lėmė vertės grandinių sutrikimus dėl 
pramonės perkėlimo ir parodė, kad ES trūksta atviro strateginio pramonės 
savarankiškumo gyvybiškai svarbiuose ekonomikos sektoriuose; kadangi vis dėlto 
pandemija taip pat parodė ES regionų atsparumą novatoriškai sprendžiant visuomenės 
problemas;

B. kadangi ES MVĮ skatina konkurenciją bendrojoje rinkoje ir atlieka labai svarbų 
vaidmenį ES pramonėje kaip ekonomikos pagrindas ir variklis; kadangi pandemija labai 
paveikė MVĮ apskritai ir ypač socialinės ekonomikos įmones, kurios susidūrė su rimtais 
likvidumo apribojimais; kadangi dėl to MVĮ turėtų būti remiamos ir skatinamos kurti 
novatoriškas, ekologiškas, kokybiškas ir saugias darbo vietas joms pereinant prie 
aplinkos tvarumo ir labiau suskaitmenintos bei atsparesnės ekonomikos kiekviename 
Sąjungos regione, o tai turėtų būti pasiekta skatinant, o ne kenkiant gamybos 
sektoriams; kadangi šiuo tikslu būtų galima pasinaudoti Stabilumo ir augimo pakte 
numatytu lankstumu;

C. kadangi Nauja Europos pramonės strategija atliks pagrindinį vaidmenį plėtojant žalesnę, 
labiau suskaitmenintą ir atsparesnę ekonomiką; kadangi požiūris, kuriuo atsižvelgiama į 
vietos ypatumus, pvz., pasitelkiant pažangiąją specializaciją, padeda regionams kurti 
aplinką, kurioje gali augti ir vystytis novatoriškos pramonės ekosistemos, ir skatina 
pramonės, MVĮ, mokslinių tyrimų centrų, vietos bendruomenių ir kitų vietos ir 
regioninių subjektų, taip pat nacionalinių suinteresuotųjų subjektų tarpusavio ryšius;

1. primena, kad ES pramonės ateitis yra susijusi su ekonomikos suderinimu su Europos 
žaliojo kurso principais, naujo ekonomikos augimo ir tvaraus vystymosi veiksmų planu 
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ES, kartu prisidedant prie Paryžiaus susitarimo tikslų ir JT Darnaus vystymosi tikslų bei 
perėjimo prie skaitmeninės ekonomikos (Skaitmeninė darbotvarkė); primena, kad šiais 
principais taip pat siekiama suburti piliečius, savivaldybes, regionus ir valstybes nares, 
taip pat įmones (ypač MVĮ) ir kitus suinteresuotuosius subjektus, kad būtų sukurtas 
tvarus ir todėl tarptautiniu mastu konkurencingas pramonės sektorius, įskaitant 
regionus, kuriuose vyksta teisingo ir sąžiningo perėjimo procesai, kartu skatinant visų 
regionų sanglaudą, kad niekas nebūtų paliktas nuošalyje;

2. pabrėžia, kad investicijos į tradicinę gamybą, daugiausia dėmesio skiriant moksliniams 
tyrimams, inovacijoms ir naujoviškų technologijų diegimui, perėjimui prie tvarios, 
įperkamos ir saugios energetikos sistemos, taip pat darbuotojų švietimui, 
perkvalifikavimui ir kvalifikacijos kėlimui (ypač MVĮ) turėtų būti Sąjungos pramonės 
augimo varomoji jėga, jomis bus skatinama socialinė, ekonominė ir teritorinė sanglauda 
ir visų ES regionų tarpusavio bendradarbiavimas, taip pat turėtų būti atsižvelgiama į 
regionų ypatumus ir įvairovę, kad jiems būtų sudarytos sąlygos pasiekti sąžiningą, 
tvarų, atsparų, lyčių požiūriu subalansuotą ir integracinį ekonomikos augimą tiek 
miesto, tiek kaimo vietovėse; pabrėžia, kad ES pramonės strategijoje ypatingas dėmesys 
turėtų būti skiriamas iššūkiams, su kuriais susiduria atokiausi regionai ir kiti regionai, 
turintys gamtinių arba demografinių trūkumų, kaip nurodyta SESV 349 ir 174 
straipsniuose;

3. pabrėžia, kad remiant MVĮ per Europos struktūrinius ir investicijų fondus (ESI fondus) 
turėtų būti siekiama, inter alia, novatoriškos, skaitmeninės ir žiniomis grindžiamos 
ekonomikos pertvarkos ir teisingo perėjimo prie ekologiškos, efektyviai energiją ir 
išteklius naudojančios, diversifikuotos ir anglies dioksido neišskiriančios ES, kuri būtų 
labiau susieta ir darni ir kuria būtų siekiama užtikrinti ilgalaikį ir tvarų užimtumą 
visuose jos regionuose ekonomikos augimo ir esamų pramonės šakų įvairinimo pagalba, 
pasitelkiant pramonės konkurencingumą ir kartu švelninant neigiamą pramonės 
perkėlimo ekonominį ir socialinį poveikį;

4. pakartoja, kad viešajam ir privačiajam sektoriams tenka naujas svarbus vaidmuo 
sudarant palankesnes sąlygas teisingai pertvarkai, skatinant ekologišką, teisingą ir 
veiksmingą energetikos pertvarką, žaliąsias ir mėlynąsias investicijas, žiedinę 
ekonomiką, įskaitant atliekų tvarkymą, energijos ir išteklių vartojimo efektyvumą, 
atsakingai naudojant turimus išteklius, užtikrinant apsirūpinimo maistu saugumą, 
skatinant skaitmeninę pertvarką (ir jos rezultate pramonės konkurencingumą). taip pat 
prisitaikymą prie klimato kaitos, jos padarinių švelninimą ir rizikos prevenciją visuose 
ES regionuose; primena pasiūlymus dėl novatoriškų viešųjų pirkimų ir būtinybę skatinti 
ilgalaikes viešąsias investicijas ir viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimą 
siekiant remti ekonomikos augimą ir perėjimą prie švaresnės ekonomikos;

5. palankiai vertina naujos kartos ES ekonomikos atgaivinimo priemonę, kuria siekiama 
plėtoti tvirtą sanglaudos ir pramonės politiką, skirtą ekonomikos atgaivinimui finansuoti 
ir neatidėliotiniems ekonomikos atkūrimo poreikiams patenkinti; pažymi, jog ES 
sanglaudos politikai reikia skirti pakankamą finansavimą iš ESI fondų, kad būtų 
skatinama ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda visuose ES regionuose, padedant 
mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus, siekti teigiamos konvergencijos ir skatinti 
tvarų ir klimato kaitai atsparų vystymąsi su tikslu sustabdyti biologinės įvairovės 
nykimą ir pakeisti šį procesą priešinga kryptimi; be to, pripažįsta ESI fondų vaidmenį, 
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kurį jie gali atlikti visuose regionuose padėdami ugdyti įgūdžius ir pajėgumus 
pažangiajai specializacijai ir skaitmeninei pertvarkai;

6. mano, jog ES turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad būtų išsaugota ir plėtojama pramonės 
strategija ir gamyba, kuriomis būtų užtikrintas Europos strateginis savarankiškumas 
atsižvelgiant į geopolitinę padėtį, sumažintos išlaidos ir užtikrinamas pagrindinių 
produktų ir įrangos prieinamumas ir tiekimas piliečiams bendrojoje rinkoje; ragina 
toliau dėti pastangas užtikrinant tvirtas Europos vertės grandines, kad būtų sumažinta 
priklausomybė nuo trečiųjų šalių pagrindiniuose strateginiuose sektoriuose, ir užtikrinti 
saugių aukštos kokybės produktų tiekimą grąžinant gamybą į Europos regionus ir 
perkeliant pramonės objektus; atsižvelgdamas į tai, yra tvirtai įsitikinęs, kad reikia 
skubiai pereiti nuo linijinės ekonomikos prie žiedinės ekonomikos;

7. teigia, kad, siekiant ne vėliau kaip iki 2050 m. užtikrinti Sąjungoje teisingą perėjimą 
prie neutralizuoto poveikio klimatui ekonomikos, investicijoms į naują ar pertvarkytą 
pramoninę gamybą daug anglies dioksido išskiriančiuose regionuose turėtų būti 
naudojamos ilgalaikės viešosios investicijos teikiant reikšmingą finansinę paramą iš 
Teisingos pertvarkos fondo ir iš ESI fondų, taip padedant panaikinti energijos 
nepriteklių ir socialinį dempingą bei sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį, kartu 
užtikrinant, kad niekas nebūtų paliktas nuošalyje; primena, kad savo 2020 m. sausio 15 
d. rezoliucijoje dėl Europos žaliojo kurso1 Parlamentas pabrėžė, jog norint, kad ES 
pasiektų savo klimato ir tvarumo tikslus, visi sektoriai turi didinti atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos naudojimą ir palaipsniui panaikinti tiesiogines ir netiesiogines 
subsidijas iškastiniam kurui ES ir kiekvienoje valstybėje narėje;

8. mano, kad dėl COVID-19 pandemijos ES kartu su valstybėmis narėmis turi padėti 
apsaugoti savo ekonominę, gamybos ir socialinę struktūrą, pramonės ir administravimo 
sektorius bei savo piliečius, kuriuos stipriai paveikė krizė ir kurie patyrė didelį poveikį 
sveikatai ir ilgalaikius ekonominius padarinius; mano, kad reikėtų pasimokyti iš šios 
krizės, ypač siekiant apsaugoti vertės grandines pagrindiniuose sektoriuose, pvz., 
sveikatos priežiūros reikmenų; primena, kad svarbu ypatingą dėmesį skirti MVĮ tarp 
paramos gavėjų, kuriems taikomos atkūrimo etapo priemonės; pažymi, kad paprastesnės 
ir lankstesnės galimybės gauti finansavimą užtikrins greitą atsigavimą;

9. pabrėžia, kad vienas iš Naujos pramonės strategijos prioritetų turėtų būti parama 
regionams įvairinant savo pramonės šakas, taip pat investicijų ir inovacijų skatinimas 
bei vietos ir regionų ekonomikos pertvarkymas ir atsparumo didinimas siekiant 
sustabdyti jų pramonės nuosmukį ir gyventojų skaičiaus mažėjimą; pažymi, kad pagal 
konkrečioms vietovėms pritaikytą pramonės politiką galima taikyti specialiai pritaikytą 
požiūrį, pagal kurį sukuriama politika, pagrįsta esamais lyginamaisiais pranašumais, ir 
remiamas įmonių perėjimas prie veiklos aukštųjų technologijų sektoriuose; mano, kad 
ESI fondų lėšos taip pat turėtų būti skiriamos vad. „trūkstamiems verslininkams“ 
(jaunimui, moterims, vyresnio amžiaus asmenims ir neįgaliesiems), kurių verslumo 
potencialą reikia visapusiškai išnaudoti; pakartoja, kad norint padidinti socialinę 
sanglaudą ir sumažinti nelygybę, labai svarbu sustiprinti šių kategorijų darbuotojų 
verslumą kaip galingą dalyvavimo darbo rinkoje formą;

10. mano, kad pramonės strategija gali būti sėkminga tik tinkamai veikiant bendrajai rinkai ir 

1 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0005.
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vykstant socialiniam dialogui, kuriame dalyvautų verslo bendruomenė, profesinės 
sąjungos, NVO, nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos bei kiti 
suinteresuotieji subjektai; pabrėžia, kad svarbu sukurti supaprastintą ir nuoseklų 
finansavimo aplinką, ES, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis apimančią veiklą 
pradedant MTTP ir baigiant rinkos įsisavinimu, visų pirma kalbant apie ESI fondus, 
supaprastinant, derinant ir užtikrinant finansavimo priemonėms skirtų taisyklių 
papildomumą su, pvz., programa „Europos horizontas“; be to, skatina ES, nacionalinio, 
regioninio ir privataus finansavimo sąveiką finansuojant pramonės vadovaujamus 
inovacijų projektus, visų pirma siekiant remti tolesnį lėšų naudojimą ir dalijimąsi 
žiniomis, taikant pažangiosios specializacijos principus kaip vadovą, kuriuo siekiama 
koordinuoti pastangas, didinti veiksmingumą, mažinti biurokratiją ir išvengti 
dubliavimosi.
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ŽUVININKYSTĖS KOMITETO LAIŠKAS

Cristianui-Silviu Buşoi’ui
pirmininkui
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
BRIUSELIS

Tema: Nuomonė dėl naujos Europos pramonės strategijos (2020/2076(INI))

Gerb. pirmininke,

vykdant nurodytą procedūrą Žuvininkystės komitetui buvo pavesta pateikti nuomonę Jūsų 
komitetui. 2020 m. birželio 12 d. posėdyje komitetas nusprendė pateikti šią nuomonę laiško 
forma.

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą 
į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus.

Pagarbiai

Pierre Karleskind

PASIŪLYMAI

A. kadangi naujosios Europos pramonės strategijos, kurią Komisija paskelbė 2020 m. kovo 
10 d. (COM(2020)0102), tikslas – nustatyti plataus užmojo Europos reglamentavimo 
sistemą, kad būtų visapusiškai išnaudotas Europos pramonės potencialas, siekiant 
užtikrinti ES ekologinę ir skaitmeninę pertvarką ir sykiu skatinant jos tarptautinį 
konkurencingumą;

B. kadangi žvejybos ir akvakultūros sektorius ir visas jų vertės grandines sudaro daug MVĮ 
ir jie sukuria tūkstančius darbo vietų, todėl jie yra neatsiejama Europos pramonės dalis, 
taigi, turi prisidėti prie skaitmeninės ir ekologinės pertvarkos ir gauti iš jos naudos;

C. kadangi 2018 m. sausio 16 d. savo rezoliucijoje „Pasaulio ekonomikos valdymas. Mūsų 
vandenynų ateities darbotvarkė atsižvelgiant į darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m.“1 
Parlamentas ragina paskelbti giliavandenės kasybos veiklos moratoriumą;

D. kadangi COVID-19 krizė padarė didelį poveikį žvejybos ir akvakultūros sektoriams ir 

1 OL C 458, 2018 12 19, p. 9.
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visiems susijusiems sektoriams – nuo žuvų prekybos iki platinimo ir perdirbimo; 
kadangi daug žvejų, žuvų augintojų, perdirbėjų, mažmenininkų ir platintojų buvo 
priversti sumažinti savo veiklos apimtį arba sustabdyti savo veiklą ne tik dėl 
visuomenės sveikatos priežasčių, bet ir dėl smarkiai sumažėjusios jūros gėrybių ir 
akvakultūros produktų paklausos, ypač dėl maisto paslaugų teikėjų (viešbučių, restoranų 
ir kavinių) žlugimo; kadangi tai turėjo įtakos visam žuvininkystės sektoriui ne tik dėl 
žaliavų trūkumo, bet ir dėl to, kad sektorius turėjo greitai pritaikyti savo gamybos 
metodus prie naujų sanitarinių priemonių, kad galėtų tęsti savo veiklą ir aprūpinti 
gyventojus pagrindinėmis prekėmis tokiu kritiniu metu, ir kadangi gamintojai ir 
perdirbėjai buvo priversti rasti naujų tiekėjų ir alternatyvių realizavimo rinkų;

1. mano, kad žvejybos ir akvakultūros sektoriai, visos jų vertės grandinės ir visi kiti su jais 
susiję sektoriai turi būti įtraukti į naująją Europos pramonės strategiją, siekiant 
užtikrinti, kad jie prisidėtų prie ekologinės ir skaitmeninės pertvarkos ir iš to gautų 
naudos, atsižvelgiant į šių sektorių ypatumus ir siekiant padidinti jų konkurencingumą ir 
ekonominį stabilumą; pabrėžia svarbų žvejybos ir akvakultūros sektorių vaidmenį 
užtikrinant Sąjungos autonomiją pramonės ir maisto srityje;

2. ragina parengti tokią naują Europos pramonės strategiją, kuria būtų prisidedama prie 
ekologinės ir skaitmeninės pertvarkos žvejybos ir akvakultūros sektoriuose ir kituose 
sektoriuose, susijusiuose su žvejybos ir akvakultūros ekosistemomis, ir kuria būtų 
mažinamas jų ekologinis pėdsakas ir poveikis biologinei įvairovei;

3. ragina Komisiją žvejybos ir akvakultūros sektorius, įskaitant platinimą ir perdirbimą, 
įtraukti į Sąjungos ekonomikos gaivinimo planą, kuris turi būti įgyvendinamas kartu 
įvedant plataus užmojo pramonės, aplinkos ir skaitmeninimo politiką; primena žvejybos 
ir akvakultūros sektorių svarbą darbo vietoms, įskaitant aukštos kvalifikacijos darbo 
vietas, ir daugelio pakrančių vietovių ir bendruomenių pajamoms;

Ekologinė pertvarka

4. pabrėžia, kad vykdant ekologinę pertvarką svarbus vaidmuo turi tekti jūrų sektoriams, 
ypač žuvininkystės, taip pat turi būti užtikrintas Sąjungos jūrų ir žuvininkystės politikos 
derėjimas su Europos žaliojo kurso tikslu ne vėliau kaip 2050 m. užtikrinti poveikio 
klimatui neutralumą; ragina Komisiją, atlikus poveikio vertinimą, parengti jūrų sektorių, 
įskaitant žuvininkystės sektorių, priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo veiksmų 
planą; mano, kad laivų modernizavimas siekiant spręsti šiuolaikinius uždavinius ir visų 
pirma pasiekti priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo tikslus padės sukurti daug 
naujų darbo vietų; pabrėžia, kad šiuo tikslu svarbu veiksmingai mokyti laivų statyklų 
darbuotojus;

5. ragina įtraukti visus žvejybos ir akvakultūros sektorių suinteresuotuosius subjektus į 
Europos švaraus vandenilio aljanso veiklą pagal vandenilio strategiją, kurią 2020 m. 
liepos 9 d. pristatė už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Thierry Breton;

6. ragina paskelbti tarptautinį visos giliavandenės kasybos veiklos moratoriumą, taip pat 
uždrausti naftos ar dujų žvalgymą ar gręžinių gręžimą saugomose jūrų teritorijose arba 
netoli jų ir pakrančių vietovėse, kaip reikalaujama 2018 m. sausio 16 d. Parlamento 
rezoliucijoje, siekiant apsaugoti vandenynų ekosistemas, žuvų populiacijas ir ES 
žuvininkystės sektoriaus ateitį;
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7. pabrėžia, kad esamų suinteresuotųjų subjektų, pvz., žvejų ir žuvų augintojų, 
dalyvavimas yra būtina sąlyga siekiant įgyvendinti plataus užmojo atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių jūroje strategiją; primena, kad konsultacijos su jūrų ir žuvininkystės 
sektoriais ir pakrančių bendruomenėmis dėl dalijimosi jūrų erdve yra labai svarbios 
norint, kad tokia strategija būtų sėkminga; su šiomis sąlygomis pritaria Komisijos 
iniciatyvai parengti atsinaujinančiųjų energijos išteklių jūroje strategiją;

8. pabrėžia, kad Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF) puikiai tinka 
ekologinei pertvarkai remti ir kad šiems sektoriams turi būti teikiama tinkama finansinė 
parama, kad jie galėtų sėkmingai įgyvendinti šią pertvarką;

Skaitmeninė pertvarka ir inovacijos

9. pabrėžia, kad skaitmeninėje pertvarkoje turi dalyvauti ir žvejybos bei akvakultūros 
sektorius; mano, kad šių sektorių skaitmeninė pertvarka padidins jų konkurencingumą, 
atsparumą ir tvarumą ir sudarys sąlygas rengti naujus duomenis, sykiu palengvins 
duomenų rinkimą ir prieigą prie jų, taip pat pagerins žinias apie vandens aplinką ir jūrų 
biologinę įvairovę ir žinias apie jų raidą realiuoju laiku;

10. pabrėžia, kad sėkminga skaitmeninė pertvarka žvejybos ir akvakultūros sektoriuose 
prisidės prie geresnio jūros gėrybių rinkos veikimo, nes bus geriau derinama pasiūla ir 
paklausa ir optimizuojama tiekimo grandinė sektoriuje, kuriam būdingas didelė 
geografinė tiekimo šaltinių fragmentacija;

11. mano, kad žvejybos ir akvakultūros sektorių skaitmeninė pertvarka padidins žvejybos ir 
akvakultūros produktų kontrolės ir atsekamumo sistemų veiksmingumą, padidins šių 
produktų vertę, padidins vartotojų pasitikėjimą ir prisidės prie kovos su neteisėta, 
nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba; ragina į strategiją „Nuo ūkio iki 
stalo“ įtraukti skirsnį, skirtą žvejybos ir akvakultūros produktų vertei didinti, siekiant 
remti šių sektorių ekologinę ir skaitmeninę pertvarką;

12. mano, kad inovacijos turi atlikti esminį vaidmenį siekiant trijų tikslų: ekologinės 
pertvarkos, skaitmeninės pertvarkos ir pasaulinio konkurencingumo žvejybos ir 
akvakultūros sektoriuose, ir ypač turi skatinti naujų selektyvesnės ir ekologiškesnės 
žvejybos būdų ir įrangos plėtrą; pabrėžia inovacijų ir mokslinių tyrimų svarbą šiuose 
sektoriuose siekiant bendros žuvininkystės politikos darnumo tikslo; mano, kad 
iniciatyvi mokymo, finansavimo ir tarptautinių partnerysčių politika, kuria siekiama 
plėtoti jūrų išteklių naudojimo mokslinius tyrimus, yra labai svarbi skatinant inovacijas 
šiame sektoriuje;

13. primena, kad naujos technologijos, duomenys, kosmoso paslaugos ir dirbtinio intelekto 
potencialas gali būti naudojami žuvininkystės srityje siekiant remti ekologinę pertvarką; 
pabrėžia, kad šios technologijos suteikia galimybę rinkti duomenis, kurie yra labai 
naudingi žuvininkystės kontrolei, jūrų išteklių valdymui ir jūrą teršiančių šiukšlių 
stebėsenai;

14. pabrėžia, kad skaitmeninei pertvarkai žvejybos ir akvakultūros sektoriuose turi būti 
teikiama tinkama finansinė ir techninė parama;

Prekybos politika



RR\1216571LT.docx 81/91 PE650.700v02-00

LT

15. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti sąžiningą konkurenciją tarptautinėje prekyboje, ypač 
žvejybos ir akvakultūros produktų srityje; primena, kad Pasaulio prekybos 
organizacijoje (PPO) vyksta derybos siekiant panaikinti žalingas subsidijas, kuriomis 
prisidedama prie NNN žvejybos, peržvejojimo ir perteklinio pajėgumo; pabrėžia, kad 
Sąjungos laivynas atitinka aukščiausius pasaulyje socialinius ir aplinkos apsaugos 
standartus; ragina Komisiją dėti visas pastangas, kad PPO kuo greičiau pasiektų plataus 
užmojo susitarimą, atitinkantį darnaus vystymosi tikslus;

16. ragina Komisiją užtikrinti didesnį ES prekybos ir žuvininkystės politikos nuoseklumą ir 
derėjimą, ypač taikant naujosios kartos prekybos susitarimų skyriaus dėl darnaus 
vystymosi nuostatas, kuriomis šalys įpareigojamos aktyviai bendradarbiauti kovojant su 
NNN žvejyba; pritaria iniciatyvai sukurti naują už prekybos susitarimų laikymąsi 
atsakingo pareigūno, atsakingo už visų prekybos susitarimų nuostatų laikymosi ir 
stebėsenos užtikrinimą, pareigybę;

17. primygtinai ragina Komisiją kruopščiai įvertinti laisvosios prekybos susitarimų poveikį 
ES žvejybos ir akvakultūros sektoriams, taip pat ES perdirbimo pramonei ir pakrančių 
bendruomenėms; ragina Komisiją įtraukti žvejybos ir akvakultūros produktus į jautrių 
importui produktų sąrašą per prekybos derybas su trečiosiomis valstybėmis;

Valstybės pagalba ir finansavimas

18. pabrėžia, kad reikia persvarstyti Europos taisykles dėl valstybės pagalbos, visų pirma 
de minimis pagalbos žvejybos ir akvakultūros sektoriams viršutinės ribos dydį, kad jis 
atitiktų de minimis pagalbos, teikiamos kitiems sektoriams, viršutinę ribą; mano, kad 
padidinus de minimis pagalbos šiems produktams viršutinę ribą bus galima visapusiškai 
išnaudoti žvejybos ir akvakultūros sektorių investicijų potencialą, susijusį su ekologine 
ir skaitmenine pertvarka bei inovacijomis;

19. ragina Komisiją ir valstybes nares remti tinkamą žvejybos ir akvakultūros sektorių 
finansavimą, siekiant padėti jiems šioje ekologinėje ir skaitmeninėje pertvarkoje, visų 
pirma įgyvendinant persvarstytą tvaraus finansavimo strategiją; primena, kad 
Parlamentas ragina gerokai padidinti EJRŽF lėšas 2021–2027 m. daugiametėje 
finansinėje programoje.
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TEISĖS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl naujos Europos pramonės strategijos
(2020/2076(INI))

Nuomonės referentas: Gilles Lebreton

PASIŪLYMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą 
į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi nauja Europos pramonės strategija turi atspindėti ES vertybes bei socialinės 
rinkos tradicijas ir užtikrinti jos suverenumą;

B. kadangi toliau plėtojama Europos intelektinės nuosavybės politika padės stiprinti ES 
technologinį ir skaitmeninį suverenumą, o intelektinės nuosavybės teisės padės nustatyti 
Europos įmonių rinkos vertę ir konkurencingumą, pvz., pagal prekių ženklus, dizainus, 
patentus, duomenis, praktinę patirtį ir algoritmus;

C. kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje nurodyta, kad konkreti 
valstybės pagalba gali būti laikoma suderinama su vidaus rinka, jeigu ši pagalba skirta 
skatinti vykdyti bendriems Europos interesams svarbius projektus;

1. pažymi, kad Komisijos pasiūlymas dėl naujos pramonės strategijos paskelbtas tik 
prasidėjus COVID-19 krizei ir nuo to laiko jis papildytas papildomu Europos pramonės 
bei mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) gaivinimo priemonių rinkiniu; pažymi, kad 
strategijos įgyvendinimo pirmuoju etapu daugiausia dėmesio skiriama verslo 
gaivinimui, o antruoju etapu – rekonstrukcijai ir transformacijai;

2. ragina Komisiją ir valstybes nares kuo labiau padidinti Teisingos pertvarkos fondo 
potencialą siekiant skatinti investicijas į naujas tvaraus užimtumo galimybes ir 
įgyvendinti kompleksinę švietimo, mokymo ir profesinio mokymo politiką ir 
programas, kuriomis siekiama remti darbuotojų, darbo ieškančių asmenų ir darbo 
rinkoje nedalyvaujančių asmenų kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, kartu visiems 
užtikrinant lygias galimybes be diskriminacijos; 

3. mano, kad, siekiant užtikrinti Europos pramonės konkurencingumą pasaulyje, Europos 
Sąjungai iki 2030 m. būtina turėti aiškią į pramonę orientuotą ateities viziją, priimti 
suderintus sprendimus ir imtis atitinkamų veiksmų visais – Europos, nacionaliniu ir 
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vietos – lygmenimis;

4. pažymi, kad dėl COVID-19 pandemijos ir dėl jos kilusios ekonomikos krizės reikia 
peržiūrėti nerealistiškus ES klimato tikslus, visų pirma pramonės ir energetikos 
sektoriuose;

5. pažymi, kad COVID-19 krizė turėjo didelį ekonominį ir socialinį poveikį, visų pirma 
moterims; ragina Komisiją spręsti nuolatinės lyčių nelygybės klausimą visoje ES 
atliekant visų investicijų ir politinių sprendimų, susijusių su ES pramonės strategija, 
poveikio lytims vertinimus ir priimant priemones, kuriomis būtų užtikrintos lygios 
galimybės ir galimybė įsidarbinti, panaikintas vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
skirtumas ir visais sprendimų priėmimo lygmenimis užtikrinta lyčių pusiausvyra;

6. pažymi, kad ši krizė parodė, jog ES reikia pakoreguoti savo pramonės strategiją skiriant 
daugiau dėmesio savo strateginių interesų gynimui, tačiau neatsisakant tarptautinės 
prekybos, ir atnaujinti tam tikras nuostatas, jog nebūtų apsiribojama Reglamente dėl 
tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo teikiamomis galimybėmis1; mano, kad ES turi 
pasiekti tinkamą savo rinkų apsaugos ir atvirumo pusiausvyrą, kartu pasauliniu 
lygmeniu apgindama sąžiningos konkurencijos taisykles;

7. atkreipia dėmesį į svarbų viešųjų pirkimų vaidmenį formuojant Europos pramonės 
trajektoriją ir pabrėžia, kad valstybių narių ir ES nepriklausančių šalių abipusiškumo 
principų ir vienodų sąlygų užtikrinimas ES ir ne ES įmonėms ir jų produktams, pvz., dėl 
valstybės pagalbos, aplinkos apsaugos taisyklių ir vaikų darbo, turėtų būti būtina 
dalyvavimo viešųjų pirkimų konkursuose visoje ES sąlyga; pabrėžia, kad būtina toliau 
paprastinti viešųjų pirkimų procedūras ES įmonėms ir valstybių narių vyriausybėms;

8. mano, kad reikėtų atnaujinti taisykles, kuriomis reglamentuojama konkurencija ES, kad 
jos būtų tinkamos tiek Europos bendrajai rinkai, tiek pasaulio ekonominiam kontekstui, 
siekiant sudaryti sąlygas įsikurti pirmaujančioms Europos įmonėms, galinčioms varžytis 
ir sėkmingai veikti pasauliniu mastu, taip pat padėti ES ir jos valstybėms narėms 
išlaikyti lyderystę technologijų srityje, įgyti skaitmeninį ir technologinį suverenumą ir 
užkirsti kelią ne ES valstybių arba tų valstybių remiamų subjektų vykdomiems 
priešiškiems strateginių ES įmonių perėmimams;

9. pabrėžia, kad būsimoje ES pramonės strategijoje daugiausia dėmesio reikia skirti ES 
darbo rinkai; atkreipia dėmesį į tai, kad vykdant bet kokią pramonės pertvarką, be 
ekonominių aspektų, daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama darbo vietų išsaugojimui 
ir kūrimui;

10. ragina atlikti COVID-19 poveikio ekonomikai atskiruose sektoriuose vertinimą, kad 
remiantis nustatytais faktais būtų galima sudaryti geresnes galimybes pramonės 
strategijai pritaikyti;

11. pabrėžia, kad didelės ir tvarios investicijos į aukštąjį profesinį išsilavinimą, ypač į 
gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos (angl. STEM) dalykus, bus 
labai svarbios skatinant skaitmenines inovacijas, rengiant kvalifikuotus darbuotojus ir 

1 OL L 79 I, 2019 3 21, p. 1.
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mažinant darbo galimybių ir darbo ieškančių asmenų gebėjimų neatitiktį;

12. laikosi nuomonės, kad vykdant bendriems Europos interesams svarbius projektus 
daugiausia dėmesio reikėtų skirti su bendrąja skaitmenine rinka susijusiems projektams, 
kuriais siekiama susieti viešąjį ir privatųjį sektorius, kad būtų vykdomi didelio masto 
projektai, padedantys siekti ES tikslų, ir taip būtų skatinamas svarbių bendradarbiavimo 
projektų, kuriais prisidedama prie bendrų Europos interesų, pvz., skaitmeninės 
transformacijos, vystymas; palankiai vertina su tuo susijusią Komisijos gairių peržiūrą;

13. mano, kad Europos duomenų ekonomikos kūrimas atliks itin svarbų vaidmenį rengiant 
Europos pramonės strategiją; pabrėžia, kad Europos duomenų ekonomika turėtų būti 
sutelkta į žmogų, ja turėtų būti gerbiamos pagrindinės teisės ir ji turėtų atitikti 
privatumo taisykles, duomenų apsaugą ir intelektinės nuosavybės teises;

14. pabrėžia, kad svarbu sukurti Europos bendrąją duomenų rinką, kurioje būtų 
sprendžiamos problemos, kylančios dėl gerokai padidėjusio teisėtai prieinamų duomenų 
kiekio; pabrėžia, kad pavieniai asmenys, darbuotojai ir įmonės Europoje turėtų toliau 
kontroliuoti savo duomenis, pasinaudodami saugiomis duomenų infrastruktūromis ir 
patikimomis vertės grandinėmis; mano, kad labai svarbu, kad į pramonės strategiją būtų 
įtrauktos priemonės, kuriomis būtų kuriamos nepriklausomos skaitmeninės 
infrastruktūros, ir įmonės būtų skatinamos saugoti ir tvarkyti savo duomenis Europos 
teritorijoje;

15. mano, kad labai svarbu skatinti, kad viešojo administravimo įstaigos, įmonės, mokslinių 
tyrimų institutai ir visuomenė dalytųsi duomenimis, kartu laikydamiesi duomenų 
apsaugos ir privatumo taisyklių, saugodami komercines paslaptis ir intelektinės 
nuosavybės teises;

16. palankiai vertina tai, jog Komisija pranešė siūlanti sukurti intelektinės nuosavybės 
veiksmų planą, kuriame būtų įvertintas poreikis atnaujinti teisinę sistemą, kad būtų 
užtikrintas pažangus intelektinės nuosavybės teisių naudojimas dirbtinio intelekto 
reikmėms ir sprendžiama padirbtų gaminių problema; pabrėžia, kad tokiu veiksmų 
planu turėtų būti siekiama išsaugoti Europos suverenumą ir skatinti vienodas sąlygas 
intelektinės nuosavybės teisių apsaugos srityje pasauliniu mastu;

17. pabrėžia, kad skaitmeninė transformacija bus svarbus veiksnys, prisidėsiantis prie to, 
kad Europa atgautų savo technologinį ir skaitmeninį suverenumą, todėl naujoje Europos 
pramonės strategijoje tam turi būti skiriama daugiausia dėmesio;

18. mano, kad vienas iš strateginių tikslų turėtų būti siūlyti priemones, kuriomis būtų 
skatinamas pramoninės gamybos vystymas ir perkėlimas tam tikruose strateginiuose 
sektoriuose, kaip antai sveikatos, gynybos, skaitmeniniame ir energetikos sektoriuose, 
kad būtų išvengta pernelyg didelės ES priklausomybės nuo trečiųjų šalių ir būtų 
prisidedama prie autonomijos atkūrimo šiuose strateginiuose sektoriuose, bent jau 
pagrindinių prekių, pvz., veikliųjų vaistinių medžiagų ir žaliavų, atveju;

19. pabrėžia, kad ES reikia įgyvendinti tokią prekybos, ekonomikos ir pramonės politiką, 
pagal kurią būtų galima prireikus pritaikyti ir įvairinti tiekimo šaltinius, ir skatinti 
Europos įmonių lankstumą bei jų gebėjimą prireikus skubiai perorientuoti savo gamybą 
į gyvybiškai svarbius produktus; šiuo atžvilgiu remia ir skatina poreikį priimti įvairias 
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priemones, kuriomis MVĮ būtų skatinamos jomis naudotis ir jas plėtoti vidaus rinkoje ir 
jomis būtų teikiama parama;

20. atkreipia dėmesį į nuolatinius valstybių narių ir regionų ekonominės plėtros lygio 
skirtumus; pabrėžia, kad reikia naudoti priemones, kurias planuojama taikyti Europos 
pramonės potencialui atkurti, kad būtų panaikinti šie skirtumai, nes tai – labai svarbi 
suderintos ES plėtros sąlyga;

21. pabrėžia, kad valstybės narės turėtų būti skatinamos kaupti pakankamas tam tikros 
pirminės skubios pagalbos įrangos, pvz., įrangos, reikalingos apsisaugoti nuo COVID-
19 viruso ir su juo kovoti, ypač FFP2 kaukių ir medicininių kaukių, atsargas; šiuo 
atžvilgiu palankiai vertina Komisijos iniciatyvą „rescEU“, kuria siekiama koordinuotai 
įsigyjant ir paskirstant pirminės skubiosios pagalbos įrangą sukurti Europos pridėtinę 
vertę;

22. ragina Komisiją į strategiją įtraukti sprendimus ir Europos farmacijos pramonės 
finansines ir teisines paskatas, kad būtų išvengta vaistų stygiaus;

23. pabrėžia, kad importuojami produktai turi atitikti ES saugos reikalavimus, 
aplinkosauginius ir sanitarinius standartus, taip pat intelektinės nuosavybės teisę; ragina 
Komisiją kovoti su ES ir ne ES įmonių, kurios neturi laikytis ES aplinkosauginių ir 
darbo saugos reglamentų ir kurioms dažnai taikomi mažesni mokesčiai, disbalansu;

24. mano, kad labai svarbu priimti ES privalomo žmogaus teisių ir aplinkos išsamaus 
patikrinimo sistemą, kuria pasaulinėse vertės grandinėse nuo įmonių piktnaudžiavimo 
nukentėjusiems asmenims būtų užtikrintos veiksmingos apskundimo teismine tvarka 
priemonės; palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą pateikti su tuo susijusį pasiūlymą 
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto;

25. nurodo, kad veiksmais, kurių imamasi kuriant naują Europos pramonės strategiją, 
reikėtų teikti pirmenybę tolesniam bendrosios rinkos stiprinimui ir ES laisvai 
konkurencijai kylančių administracinių ir teisinių kliūčių panaikinimui;

26. pabrėžia, kad Komisijos „Europos žaliajame kurse“ nustatytas aplinkos apsaugos 
prioritetas turėtų motyvuoti ES skatinti žaliųjų technologijų plėtrą viduje ir pradėti 
taikyti anglies dioksido mokestį prie savo išorės sienų;

27. pabrėžia, kad Komisija ir ateityje turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį pramonės politikoje 
pasauliniu mastu ir todėl turėtų vykdyti plataus užmojo politiką, kuria būtų skatinamos 
ir propaguojamos skaitmeninimo ir klestinčių technologijų inovacijos, pvz., dirbtinis 
intelektas, robotika ir kvantinės technologijos bei itin našios kompiuterinės sistemos, 
kurių sėkmė labai priklauso nuo aktyvios paramos investicijoms, paramos nuosavų 
išteklių kūrimui ir reguliavimo aplinkos pakeitimų, visų pirma nuo su viešaisiais 
pirkimais susijusio teisės akto „Pirk prekę europietišką“ parengimo;

28. pabrėžia, kad dirbtinis intelektas atlieka pagrindinį vaidmenį gaivinant Europos 
ekonomiką, o tai skubiai reikalinga po COVID-19 pandemijos; todėl ragina Komisiją, 
siekiant nesulėtinti inovacijų kūrimo procesų ir nekliudyti Europos įmonių ekonominei 
plėtrai, kuriant dirbtinio intelekto teisinę sistemą vengti pernelyg didelio reguliavimo ir 
mažinti administravimo išlaidas;
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29. pažymi, kad Europos Sąjunga turi mokslinį ir ekonominį potencialą pirmauti 
pasaulinėse lenktynėse technologijų srityje, visų pirma dirbtinio intelekto, didžiaisiais 
duomenimis pagrįstų technologijų ir mašinų mokymosi sistemų srityse;

30. pabrėžia, kad nedidelis skaičius skaitmeninių paslaugų teikėjų užima dominuojančią 
padėtį ES ir, sumaniai perkeldami savo pelną, moka palyginti nedidelius mokesčius; 
todėl ragina valstybes nares, kol Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
lygmeniu nebus rastas pageidaujamas tarptautinis sprendimas, nustatyti Europos 
skaitmeninės ekonomikos mokestį, kad bendrojoje skaitmeninėje rinkoje būtų užtikrinta 
sąžininga konkurencija;

31. pažymi, kad viešojo administravimo skaitmeninimas gali padėti gerokai sumažinti 
biurokratines kliūtis piliečiams ir įmonėms; todėl ragina valstybes nares imtis reikiamų 
veiksmų, kad būtų sukurta teisinė sistema, kuria būtų sudarytos sąlygos pasinaudoti 
visomis tokio skaitmeninimo atveriamomis galimybėmis;

32. pabrėžia, kad naujos skaitmeninės technologijos, pvz., daiktų internetas, iš esmės keičia 
pramonės sektorių, ir kad vykstantis technologinis perversmas gali atlikti svarbų 
vaidmenį kuriant modernią ir efektyvaus energijos vartojimo Europos ekonomiką;

33. pažymi, kad MVĮ, visų pirma tos, kurios vykdo veiklą naujų technologijų sektoriuje, 
atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant Europos pramonės pertvarką; pabrėžia, kad reikia 
nuolat remti MVĮ teikiant tinkamą finansinę paramą ir nustatant lengvatines 
konkurencijos sąlygas skaitmeninėje rinkoje, kurioje toliau dominuoja stambios, 
tarptautinės ne ES bendrovės; nurodo, kad siūlomomis nuostatomis dėl autorių teisių, 
galimybės naudoti duomenis ir inovacijas reikėtų atsižvelgti į tai, kad bendrovės, kurių 
padėtis rinkoje labai skiriasi, turi labai skirtingą potencialą;

34. pažymi, kad, remiantis 2020 m. sausio mėn. Komisijos ataskaita dėl intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugos ir gynimo trečiosiose šalyse, intelektinės nuosavybės 
vagystės, ypač Kinijoje ir Indijoje, daro didelę žalą Europos įmonėms; todėl ragina ES 
ir jos valstybes nares kovos su intelektinės nuosavybės nusikaltimais srityje laikytis 
suderinto, veiksmingo ir efektyvaus požiūrio;

35. primena, kad kai kurie sektoriai patyrė didelį COVID-19 pandemijos poveikį, todėl 
pramonės strategijoje turėtų būti numatyta specialių priemonių, pvz., sektoriams 
papildomų sunkumų sukeliančių priemonių, kurios jau patvirtintos, atidėjimas;

36. ragina Komisiją kuo greičiau paskelbti savo intelektinės nuosavybės veiksmų planą, nes 
jis galėtų būti labai svarbi priemonė siekiant apsaugoti Europos technologinį 
savarankiškumą, skatinti sąžiningą pasaulinę konkurenciją, stiprinti kovą su intelektinės 
nuosavybės vagystėmis ir pritaikyti intelektinės nuosavybės teisinę sistemą prie 
aplinkos ir skaitmeninių uždavinių ir galimybių;

37. ragina Komisiją į intelektinės nuosavybės veiksmų planą įtraukti priemones, kuriomis 
būtų įtvirtintas bendras Europos patentas, taip pat pasiūlyti priemonių, kurios padėtų 
užkirsti kelią galimiems praktinės veiklos nevykdančių subjektų piktnaudžiavimo 
patento teisėmis atvejams, kad būtų sukurta veiksminga ir subalansuota patentų sistema, 
kuria būtų sudaromos sąlygos konkurencingai ir sąžiningai Europos vidaus rinkai;
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37. ragina naujoje pramonės strategijoje atsižvelgti į konkrečius technologiniu požiūriu 
mažiau išsivysčiusių pramonės regionų, kurie labai priklausomi nuo kietojo iškastinio 
kuro ir kuriems energetikos pertvarka daro didžiausią poveikį, poreikius; pabrėžia, kad 
reikia atsižvelgti į tai, kad kyla pavojus, jog dėl pramonės pertvarkos bus prarasta darbo 
vietų, ir užtikrinti, kad darbuotojai turėtų tinkamo lygio kvalifikaciją ir skaitmeninę 
kompetenciją;

38. pažymi, kad bankrutuojančios įmonės dažnai sukelia dar daugiau bankrotų, todėl 
palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl laikinos Mokumo palaikymo priemonės; 
ragina Komisiją ir valstybes nares apsvarstyti kitas tinkamas priemones ir teisėkūros 
iniciatyvas, galinčias padėti išvengti netyčinio įmonių bankroto atvejų.
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